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La M ondgvidisto
La lasta j ehoj de 

la festo j okaze de 
la tu tm onde  fama 
eneik liko  R erin tt no- 
va ru n i  finiĝis. Kaj 
pni povas p liĝuste 
taksi la g randa jn  kaj 
gravajn  sekvojn de 
tiu so lena  kaj pom pa 
rem em origo . Gi evi- 
den te  m on tris  al la 
tu ta  hom aro  la im-

ponan  rolon de la P apo  en la socia 
kaj ekonom ia dem antlo . Ke li nom- 
iĝas Leono XIII a aŭ Pio  XI-a, la 
Papo  eiain es tas  la a ŭ sk u lta ta  majs- 
tro  tle la m ontlo, la Papo  restas  
ĉiain la m ondgvid isto .

I ion a tes tas  la hom aĝoj tle la 
tu ta  m ondo a lpo rtita j al Lia Papa
i H O Ŝ l O  1 I U  O l \ i l Z .C  U C  M l t  l k .

m origo tle la socia encik liko  de 
Leont) X lll-a . La bon faran tan  ins- 
tru a d o n  tle la Papo  laŭtlegis dele- 
g itoj de A rgentino , A ŭstru jo , Belgujo, 
C ehoslovakujo , E rancu jo , G errnan- 
lantlo , A nglujo, lta lu jo , Jugoslavu jo , 
M eksikio, N ederlando , Polu jo , Svis- 
lando, H ungaru jo , kaj ankaŭ  la oli- 
ciala rip rezen tan to  dc la In te rnac ia  
L ahor-O ficejo en G enevo.

La ln te rn ac ia  L ahor-O ficejo ne 
estas  kato lika o rgan izajo . T am en 
an taŭ  la gravaj rezu lta to j trafitaj tle 
tiu lah o rĉarto  don ita  al la laho rist-  
aro  de la Papo, la d irek to ro  de tiu 
n e ŭ tra la  o rgan izaĵo  « opin iis, ke ĝi 
tlevis p a rto p ren i en la hom aĝo, kiun 
la kato likaj asocioj sociaj de la tu ta 
m tm tlo a lp o rtas  al la Papo  Leono 
X lII-a kaj al la encik liko  Rerutrt 
N o va ru n i ». Leono XIII a estis  ja  
k o m pren in ta , ke laho rista  de lendo , 
po r esti efika, devas esti ank aŭ  in ter- 
nacia . Tial li « paro lis  al la kato- 
likoj tle la tu ta  m ontlo, li denuncis  
ĉ iu jn  m alfeliĉaĵo jn  n e in e ritita jn  de 
la lahoristo j de ĉiuj landoj, de  ĉiuj 
haŭ tko lo ro j, de ĉiu lahorreĝ im o ». 
La sam aj principo j estis  la hazoj de 
la encik lika  d o k trin o  kaj de la star- 
igo tle la In te rnac ia  Lahor-O ficejo . 
J e n  tlo la am haŭ  defen d an to j tle la 
lab o rista ro  su r la m orala  kaj prak- 
tika kam poj : la Papo  kaj la Lahor- 
O ficejo.

La tasko  de unu  kaj ŭlia ne estas 
anko raŭ  p lenum ita . Pio Xl-a sia- 
vice aŭdig is sian  voĉon, en nova 
socia encik liko , pri la defendo  de 
la rajto j de  la lah o rista ro  kaj por 
la kom forto  tle tiu  m alfavorita klaso. 
Kaj vole nevole la tu ta  m ondo  re- 
sonegas pe r la in stru k c io j tle la 
P apo , kiu kuraĝe p len u m as ĉiam  
sian oficon de m ondgvid isto .

G eorges Ramboux, p r e s b ite r o .

Katolikismo kaj Labororganizado
O pinio j tle S-ro A lbert 

pri

La XIV-a Internacia Konferenco tle la 
Laboro, kiu okaz.is en Genevo tle la 5 ĝis la 
20 junio 19-30, estis tre giava pro la grantla 
nombro tle la Ŝtatoj partoprenantoj (53) kaj 
pro la tenio ineni tle la tlemantloj enskribitaj 
sur la programon. La stutlo tle la projektoj 
tle konventioj — pri la daŭro tle la laboro 
en la minejoj, pri la daŭro tle la laboro de la 
olicistoj, pri la devigata laboro en la kolonioj

prenis grnndan parlon de la kunvenoj.
Kiel ĉiujare, S-ro Albeit Thomas prezentis 

en ĝenerala raporto en tutan vidaĵon pri la 
agado de la Internacia Labor-Oficejo kaj pri 
la stato de In tlemandoj, kiujn ĝi provas solvi.

Ni ŝatas multe represi la parton tle tiu 
raporto en kiu la direktoro tle la Labor-
Olicejo moniras la iniciatojn sociajn tle la• - ** '■> ’
seuton inter ĝi kaj la Organizaĵo, kiun li 
gvitlas.

Graveco de la religiaj movadoj 
en la socia vivo

Ni estis olte niokata, olte ankaŭ aprobata 
pro la studoj, kiujn ni laris tie ĉi, tle jain 
kelkaj jaroj, pri la sociaj einoj tle la religiaj 
movatioj.

Vere, ju pli ni provas koinpieni ilin, des 
pli konvinkiĝas ke — por la kreatlo tle vera 
internacia vivo, por la protekto tle la labor- 
istoj -— la grandaj movadoj tle la penso kaj 
de la kredo povas helpi kaj kvazaŭ porti nin. 
Ni jesas, ke pli kaj pli tiuj grandaj movatloj 
tlevos atenti pri la ĉiutagaj realaĵoj de la 
industria vivo.

Graveco de la Encikliko 
« Reriun Novarum »

Plurfoje tlum la jaro 1929, la katolikoj 
montris sian socian emon kaj iirme praktikis 
la gravajn reguloĵn donitajn tle la Eklezio.

Tiuj reguloj estas ĉiam tiuj de la Encikliko 
Rerum Novarum. Oni kutimas, nun lesti 
ĝian datrevenon kaj tio estas prava. ĉ i  estas 
por ĉiuj katolikoj, mastroj kaj laboristoj, la 
kristana ĉarto de /a /aboro, kiel ĵus tleklaris 
la roma aŭtoritato.

Tiu « ĉiutaga doktrino » estas por la sociaj 
postuloj, la komuna bazo de la tliversaj 
politikaj partioj, kiuj, kvankam ne nome 
katolikaj, inspiriĝas tle Katolikismo; sur ĝi 
baziĝas: la Kato/ika N acia Federacio de 
Francujo en sia grava agado por la ekmarŝo 
tle la sociaj asekuroj — ia internacia unuitjo 
t/e ia demokrataj societoj (kiu Itavas krist- 
anan inspiriĝon) — la kato/ikaj kunvenoj 
franco-germanaj en Parizo (1928), en Berlino 
(tlecembro 1929). Gi ankaŭ inspiris, en 
aŭgusto lasta, la kritikan studon de la Socia 
Semajno de Francujo, kiu ekkonsideris la 
plej modernajn demantlojn de la scienca 
organizado de la laboro, kiu tleklaris: « La 
marŝo de la produktado, por esti vere racia, 
tlevas submeti la povon tle mono kaj kredito 
sub la supereco de la plej necesaj produkt- 
agadoj. »

Socia agatlo de Katolikismo 
dum la jaro 1 9 2 9

En tri gravaj okazoj dum la jaro 1929 
montriĝis kaj preciziĝis la katolika penso.

I iiomas, ■ D irek to ro  tle la In te rnac ia  I 
a socia agado  de  la Eklezio en la inc

l-e) Letero a / Msro Lienart

Untie, la 3 aŭguslo 1929, estis publikigata 
en la oliciala ĵurnalo de la Sankta Seĝo: 
Acta Apostolicie Sedis, ege grava letero tle 
Kartlinalo Sbarelti, prefekto de la Kongre- 
gacio Koncila al Msro Lienait, episkopo tle 
l.ille. Laŭ tiu letero, S-ro E. Matbon skribante

S-ro  A i.bert T iiomas 
Direktoro de la Internacia l.nltor Olicejo.

por Consortium 1/11 Tes tiie Roubaix-Tour- 
coing (Sindikato de la teksej-posedantoj de 
Koubais Tourcoing), postulis, Ite la Kongre- 
gacio juĝu pri la malkonsento inter la 
« Consortium » kaj la laboristaj kristanaj 
sindikatoj tle la sama regiono. S-ro E. Matbon 
kulpigis, en raporto kaj en pluraj dokumentoj, 
la kristanajn sindikatojn, « ne esti vere 
kristanaj, havi Marx'an s/nritecon, s'ali ia 
ŝtatan socialisnion. »

Por solvi la malkonsenton, la Kongregacio 
Koncila memorigas la doklrinon dc la papoi 
kaj aplikas ĝiajn principojn al la mastraj 
Itiel al la laboristaj unuiĝoj. (>i konkludas, 
aprobante, per sia alta aŭtoritato, la gvidilojn 
donitaju tle multaj episkopoj tle jam dek 
jaroj por la socia paco.

I.a dokumento ne volas publikigi novan 
ĉarton tle la kristana sindikatismo. Gi nur 
celasinsiste montri la instruojn de Leono Xlll-a

La Inti knacia Lauok-O ficgjo

ahor-O ficejo  cn G enevo,
ndo.

kaj tle liaj posteuloj : rajteco (kaj eĉ en la 
nuna tempo, neceseco) tle sindikataj unuiĝoj 
sur religia bazo (krom specialaj bezonoj); 
kunlaborado en komuna karita emo kun la 
tliversaj industri-posedantoj. Tiujn tradiciajn 
principojn la Kongregacio Koncila celis nur 
apliki al ĉi tiu kazo : « Oni ne fiovas ntai- 
bermesi a i ia kristanaj iaboristoj, ke i/i 
kreu Frobrajn sindikatojn aiuirtitiitajn de 
ia mastruj sindikatoj » : en tiuj sindikatoj, 
« iii / iovii studi siajn interesojn ekonomiajn 
kaj materiajn ». Aliparte tiuj simlikatoj 
« /)<■ estas kontraiiaj a i ia socia /mco, ĉar 
i/i nia/akce/itas /a interk/asbata/on. ĉar i/i 
akce/>tas /a />rinci/>on de /a ko/ektivaj 
kontraktoj: tia/, /a industri /msedantoj ne 
devas vit/i en i/ia kreatlo, ma/jidan at/on. »

K *'*  . ■ . .n ln lt n i  ..A <1

neiitralaj ait et' socia/istaj sint/ikatoj kaj 
karte/oj />or dejendi justajn interesojn. »

Konsidcrante la ardan deziron tle la mastra 
untiiĝo vitli « /a kreitjon t/e /aboristaj sint/i- 
kutoj vere kristanaj. kiuj diskutus tute sen- 
t/e/>ende knn /a m astraj unuitjoj» — la 
Kongregacio Koncila atente ekzamenas « /a 
t/ravan ku/ftigon kontrah /a kristanaj sin- 
dikatoj ». « Post mu/taj kaj zort/aj studoj », 
la roma aŭtoritato « konsideras kie/ devon, 
dek/ari ke /a />/ej t/ravaj asertoj — Itni kiuj 
/a kristanaj sindikatoj havus Marx'an 
s/>iriton kaj ŝatus ŝtatan socia/ismon — 
tute ne havas hazon kaj estas ma/justaj. » 
Eble oknzis eraroj en la agatlo aŭ en la 
esprim-maniero : sed estas grantla tlevo por 
la laboristaj eduk-verkoj, por la ilirektantoj 
Itrei kristanan socion laboristnn « konus 
sufiĉe bone /a teknikajn, />rofesiajn, ekono- 
miajn demandojn ». Tiel, laŭ la deziroj tle 
la Katolika Eklezio, « /a /aboristoj sindikatoj 
vere kato/ikaj kreskos /aimombre kaj /tni- 
kva/ite ».

Nun la dokumento ekzamenas tion, kio 
rilatas rekte al la industri-posedantoj de la 
« Consortium » ; ĝi laŭtlas « /a be/ajn mastr- 
ajn bonfaradajn verkojn », kiuj estas kreitaj, 
sed « fraro/ante a / kato/ikoj », la Kongi egacio 
Koncila, « ne />ot>as ne atentigi i/in, ke />or 
daiira />aco inter mastroj kaj /aboristoj ne 
su/iĉas a/voki />rofesian solidai>icon» kaj 
mu/tigi /a bonfaradajn verkojn inspiratajn  
de fi/antrofno nure homa. La vera konsento 
kaj /a vera />aco />ovas havitji nur />er /a 
t/e ĉiuj akce/>tata himanta />rincif>o de la 
kristana tnora/o.

La Kongregacio Koncila, bedaŭre rimarkis 
ke kvankam la direktantoj de la « Consor- 
tium » estas unuope katolikaj, ilia asocio estis 
fakte kreata sur neŭtrala bazo. Se ne estas 
eble nuntempe krei inastrajn sindikatojn sur 
religia bazo, la katolikaj mastroj tlevas zorgi 
ke la decidoj farataj estu akortleblaj kun la 
reguloj de la kalolika moralo.

Inter la tlu organizaĵoj, mastra sindikato 
kaj laborista kristana sindikato, la Kongre- 
gacio Koncila tleziras « ke estitju interri/atoj 
ju sta j kaj />acaj. . . Ambtiii sindikatoj devas 
montri ekzemp/on de liu kun/aborado inter 
/a k/asoj, kun/aborat/o postidata t/e /a 
mora/o mem, kiun ilipraktikas». Kun plezuro 
vidus la Kongregacio, estiĝi regula kaj 'daŭra 
interrilato inter antbaŭ sindikatoj, per tlaŭra 
duonparta komisiono, por ke la profesiaj
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LBTBRO EL MALABAR 
(Sud-Hindujo)

La konvertiĝo de la du Jakobaj episkopoj 
al Katolikismo jam estas konita de ĉiuj. Sed 
nuntempe, mi esperas, ke la katolikoj mal- 
trankvile ĝojatendas scii pri la post konvert- 
iĝa situaoio de la du episkopoj kaj de ilia 
infana eklezio. Enironte en la veran Eklezion, 
poĥ ke ili evitu estontajn konfliktojn, la 
piaj episk' poj fordonis ĉiujn siajn posedaĵojn 
terajn. La preĝejojn, kiujn ili mem konstruis 
kaj la doinojn monahajn kie dumlonge ili 
loĝis, ili fordonis tute por ke ili trankvile 
vivu en la Katolika Eklezio. Vera estis la 
sinofero tre plaĉa al Dio. Sed kie loĝas la 
episkopoj ? Kie la fideluloj ĉeestas la meson 
sanktegan ? ktp. Mi mem vizitis la episkop- 
domon kaj la preĝejon episkopan. La epis- 
kopoj nuntempe loĝas en dometo prunte- 
ricevita. Kompare kun la loĝantaro de la 
urbo la episkopoj loĝas en malriĉa dometo, 
situata malantaŭ la domvico de la loĝantaro, 
kiu kompreneble havas pli elegantan kaj 
riĉan domon. Ilia vivmaniero estas tre simpla. 
Apartenante al iu monahordono ili neniain 
manĝas viandon aŭ fiSon eĉ gastdome. La 
ordinara manĝaĵo, kiu nur trifoje okazas 
ĉiutage je la 10 a horo matene, 14-a lioro tage 
kaj 20-a nokte, konsistas el riso en akvo 
kuirita kaj kario farita el legomoj. La epis- 
kopoj kaj la fideluloj konvertiĝintaj apartenns 
al la Siro-Antioha-i ito posedante liturgion 
apartan. De post septembro pasinta (la dato 
de konvertiĝo de la episkopoj) ili sukcesis 
konstrui kelkajn preĝejetojn en diversaj part- 
oj de Malabar, provizore faritajn, kiujn oni 
nomas « Bethany » preĝejetojn, kies membr- 
ojn la nova eklezio jam kalkulas preskaŭ 
3.5oo. Mi estas okulvidinta ĉe unu loko la 
sidejon de Lia Episkopa Moŝto Mar Tlieo- 
philos. Tie la preĝejeto estas konstruita tre 
malriĉe kaj malmulte-koste. La tuta konstru- 
ajo restas sur maldikaj, lignaj kolonoj, kaj 
la tegmento estas el kokosfoliaro. Vere kom- 
patinda stato. Alian malfacilaĵon ili renkontas 
per la manoj de malamikoj. La najbaranoj, 
kiuj ĝis nun estis amikoj, pro la nura kaŭzo, 
ke la anoj de Bethany fariĝis katolikaj, estas 
malhelpantaj kaj la domoj estas dumnokte 
atakitaj kaSe per ŝtonoj. Sed dank’ al Dio 
ilia kondiĉo de taco al ta»o n!il.oniŭ‘ <Ĝ:u- 
tlanke la katolikaj parohoj aivokas lionore la 
episkopojn en siajn preĝejojn kaj aldonas 
monhelpon. Ni, katolikoj, ĝojas vere pri ilia 
konvertiĝo al Katolikismo. Samkaŭze ni an- 
kaŭ devas helpi ilin laŭpove per monhelpo 
aŭ alimaniere dum ilia ĉagreno kaj malriĉeco.

La konvertiĝo de S-ro Fhiliposc al Kato- 
likismo ankaŭ estas rimarkinda. Li estas 
famkonata registara juĝisto, la unu nura juĝ- 
isto de la Jakobanoj. De longe helpinta li 
estis la Ĝefepiskopon Mar Ivanios por form- 
igi la Bethany-monahismon. La katolikan 
kredon konfesante li letere invitis eminent- 
ulojn multajn kaj ainikojn, preskaŭ 5oo, el 
diversaj urboj. Kaj la vilaĝanoj jakobanaj kaj 
aliaj samnombre kunvenintaj matene en preĝ- 
ejeto nove konstruita en propra bieno. Dum 
la sanktega meso, S-ro Fhiliposc kune kun 
aliaj 33, ricevitaj estis de Msro Mar Ivanios, 
inetropolito, al Katolikismo, la 19 aprilo 19.31. 
Pli ol t.000 ĉeestis por atesti la ceremonion. 
Tiuokaze S-ro Philiposc disdonis ankaŭ libr- 
011 « Katolika Reunuiĝo » de si verkitan, klar- 
igante la motivojn kaj kialojn por ke la 
Jakoba eklezio unuiĝu al Katolikismo. En la 
antaŭparolo la aŭtoro diras, ke ĝi estis jam 
ricevinta sufiĉan kialon de siaj Jakobaj epis- 
kopoj por ke ĝi nun eniru la Katolikan Ekle- 
zion. Je la 12-a horo la konvertinta juĝisto 
tagmanĝon oferdonacis al la invititaro.

Komence de marto pasinta, Msro Mar 
Ivanios sendis al ĉiuj parohestroj en Malabar 
jenan leteron :

« Satinda kaj kara Pastro, mi esperas, ke 
vi estas preĝante por n i: vi povas memori, 
kiom profunde mi sentas pri la skismuloj, 
kiuj ankoraŭ estas ekster la Katolika Eklezio, 
sekve neposedantaj la grandan benon kaj 
spiritan konsolon, kiu estas la naskiĝ-posed- 
aĵo de veraj infanoj de Dio. Mia ĉagreno 
estas tre granda, ke kelkaj el tiuj karuloj, 
kiujn mi amas tiom en Nia-Sinjoro, jam far- 
iĝis malamikoj, ne nur al mi kaj al rniaj 
kunuloj, sed ankaŭ al la vera Eklezio de 
Kristo. Tamen nia reuniĝo al la Katolika 
Eklezio estis grandega progreso...

» Lastan monaton mi skribis leteron al la 
Jakoba Patriarko de Antioko, petante lin 
reveni al la unuiĝo de la vera Eklezio, kies 
kopion mi enliave sendas kaj mi petas la 
preĝon de Via Pastra Moŝto kaj tiu de la 
presbiteraro de la paroĥejo. »

Hekkv J oskf, 
presbitero karmelana.

Katolikismo kaj Labororganizado
( Daŭrit/o.)

organizaĵoj estu « tia j kiaj i/i devas esti /aŭ 
/a kristana pensmaniero, tio estas ritnedoj 
por interkompreno reciproka, por diskutado 
amika, por pacit/ado ».

Destinita al la grava industria regiono de 
Roubaix-Tourcoing, la letero de la Kongre- 
gacio Koncila estis multe atentata de la 
katolika mondo ne nur en Francujo, sed en 
tuta Eŭropo kaj en ambaŭ partoj de Ameriko.

2-e) Kato/ika socia at/ado 
en Unuigitaj /statoj de Nord-Ameriko

La dua grava okazo de la jaro 1929, estis, 
laŭ nia opinio, la manifestadoj kaj la deklaroj, 
de la Usonaj katolikoj. Ne nur la Usona 
katolikaro ne malinteresiĝis pri la laboristaj 
klasoj, en kiuj estas multaj katolikoj, sed 
male, ĝi atentis ĉiam zorge pri la ekonomia 
disvolviĝo de tiu grandega lando kaj pri la 
inlluo de tiu disvolviĝo sur la homa socio. 
En 1929 estis solenata la deka datreveno de 
episkopa dokumento, kiu klare montris la 
evoluon de la katolika socia doktrino en 
Nord Ameriko : tuj post la milito, la kvar 
episkopoj, membroj de la administra komitato 
de la « National Catholic War Council » 
(Nacia katolika Asocio por la milito), laŭ 
decido de tiu Asocio, verkis programon por 
socia rekonstruo « per la ekzistanta Asocio » ; 
tiu programo nur celis « reformojn rea/itf- 
eb/ajn post ne tro /ont/a tempo kaj princip- 
ojn kapablajn naski verkojn en p /i mal- 
proksima tempo ».

La verkintoj de la dokumento elmontris 
tri gravajn mankojn en la nuna sistemo: 
perdoj kaj malŝparemo en la produktado 
kiel en la dispartigo de la valoraĵoj, nesufiĉaj 
pagoj por la pli granda parto de la salajruloj, 
tro gravaj procentoj por malplimulto de 
lavoritaj kapitalistoj. Ili montris la plej urĝajn 
taskojn : malgrandigi kiel plej eble la laboron 
de virinoj en fabrikejoj, malestigi grade la 
uzon de laboristoj malpli aĝaj ol dek ses 
jaroj, havigi al la laboristoj higienon kaj 
sekurecon en la laborejo kiel ankaŭ konvenan 
loĝejon, malalligi la kostpn de la vivo, pre- 
cipe per kooperativoj, establi leĝan mini-

la homo oficianta en ĝi ĉion, kio estas necesa 
por lia tuta vivo. La salajro devas esti sufiĉe 
granda por la familiaj bezonoj de la nuna 
tempo kaj iom post iom por la bezonoj de 
la venonta tem po: la laborista ŝparemo devas 
povi asekuri sin kontraŭ la sociaj riskoj.

Gis kiarn oni havos tiun normalan mini- 
muman salajron, la Ŝtato devos helpi la 
laboriston : estas necesa malbono, nuntempa 
helpo ĝis kiarn la laboristo havos suliĉan 
salajron. Se dank’ al la milito la laboristo 
gajnas pli ol la salajron necesan por vivi, 
oni ne devas forgesi ke «post pripenso, /a 
salajro necesa por viv i ne estas ĉiarn /a 
tjusta justeco sed nur /a minimuma justeco. » 
Cetere, ĉu la alta salajro kaj la granda aĉet- 
povo de la laboristoj ne kreis gravan komercan 
movadon ?

La plano pri tujaj reformoj celis malestigi 
la malŝparemon nunan de la produktado kaj 
de la dispartigado de la riĉaĵoj. Aliparte, ĝi 
celis ankaŭ reforinojn pli gravajn : por tiuj 
reformoj oni devas havi celojn pli larĝideajn 
kaj plibonigojn pli komprenemajn. « Oni ne 
devas uzi plene la produktadon intensigitan 
tiam kiam la laboristoj restos nur salajruloj. 
Sub iu ajn formo, la plimulto de la laboristoj 
devas havigi al si la proprecon de la rimedoj 
por produkti : tio povas okazi per koopera- 
tivoj aŭ per diversaj asocioj de kapital-partoj. 
Por malhelpi la pligrandiĝon de la kapitaloj 
ĉe malgranda inalplimulto, la episkopa doku- 
mento montris, inter la plej taŭgaj rimedoj, 
la malestigon de la monopol-kontroloj rilataj 
al la konsumiĝaj valoraĵoj, severan registaran 
kontrolon rilate la monopolojn de la publikaj 
servoj, fortajn impostojn sur la procentoj 
troaltigataj, sur la rentoj, sur la heredaĵoj. 
Kompreneble, procento pli forta ol la ordi- 
nara procento povas esti konsentita al homoj, 
kies servoj estas tute neordinaraj, sed poli- 
tiko celanta la publikan bonon, devigas tiujn 
homojn dispartigi al ĉiuj la fruktojn de sia 
lerta agado per malaltigo de la prezoj.

Tiuj tute necesaj reformoj, tamen ŝajnis ne 
povi realiĝi, se oni ne ŝanĝas la pensmanieron 
de la laboristoj kaj de la kapitalistoj. La 
laboristo devas kompreni ke, por liavi bonan 
salajron, li ankaŭ devas doni bonan labor- 
tagon.

La mastro ne devas forgesi ke, se li havigas 
al si per sia industrio konvenan pagon, tamen 
li ne povas postuli pli altan profiton ĝis kiam 
liaj dungitoj ne havos salajron sutiĉan por vivi.

Jam en 1920, komuna letero de la Usona 
episkoparo akceptis maldetale tiun programon 
por socia rekonstruo : rajtoj kaj devoj de la 
kapitalo kaj de la laboro ; partopreno de la 
laboristoj, laŭ iliaj povoj en la direktado de 
la industrioj ; superegaj rajtoj de la nacia 
kolektivo.

Tiu episkopa programo de 19*9 estis la 
bazo mem de la tendencoj, de la praktikaj 
direktoj de la « National Catholic \Velfare 
Conference » — tiu bone ordigita,, c entrigita 
movado, kies bulleno, publikigaĵoj, propagand- 
komunikaĵoj, oftaj kongresoj influas grave la 
katolikan socian agadon. Ciujare, la « kon- 
ferencoj pri industriaj demandoj » kunvenigas 
en ĉiu grava industria centro, industri-estr- 
ojn, laboristojn, sociologiistojn kaj agemajn 
homojn.

Pli multnombraj kaj pli atentataj ol neniam, 
la ses regionaj kongresoj de 1929 disradiis 
« de unu oceano al la alia » pri la demandoj 
rilataj al la industria aŭ al la terkultura vivo.

La kunveno en VVheeling (okcidenta Virgi- 
nio) studis la malfacilecojn en la karb indus- 
trio, precipe en la bitumaj minoj, la malaltajn 
salajrojn en tiu industrio, la projekton pri 
leĝa reguligo submetata al la Senato, la 
necesecon centralizi la minejojn,

La kongreso en Green Bay (VVisconsin) 
havis ĝeneralan rigardon pri la stato de la 
industriaj laboristoj. Apogate ĉe la enketoj 
de la karitataj organizaĵoj de la regiono, ĝi 
deklaris nesufiĉa la buĝeton de la familiestroj, 
eĉ de tiuj kiuj ĉiam povis labori kaj neniam 
suferis pro malsano aŭ pro manko da laboro.

Dezirinde estas, ke la salajroj estu fiksataj 
ne de la ekonomiaj fortoj, sed de la ekono- 
mia justeco, ke la laboristoj ricevu parton 
de la profito de la entrepreno, ke ĝenerale 
la kolektiva produktado estu plibone dispart- 
igita ; por ĉio ĉi la laboristoj devos krei fort- 
egan organizon de siaj sindikatoj kaj peti la 
helpon de la Ŝtato. Pli kaj pli atentanta pri 
senlaboreco, la kunveno konstatas tiun strang- 
an fenomenon : ĉiam pli kreskanta senlabor- 
eco, dum periodo de kreskanta prospereco.

La konferenco en Michigan pri la virina 
laboro en industrio, konsente kun la kongreso

-o '
ke preskaŭ 70% de la laboristinoj gajnas 
malpli ol 1.000 dolarojn pojare (tiu sumo 
estas konsiderata kiel la salajro necesa por 
la vivo).

La industria konferenco en Baltimore, 
konstatante ĉiam pli gravan disvolviĝon 
industrian en la Sudaj Ŝtatoj, dank’ al labor- 
istaro inalmulte pagata, studis kun la Eede- 
racio de la « koloraj homoj », la demandon 
prinegran.

Kun la direktoro de sia socia lako (Doktoro 
J. Rvan), la « National Catholic VVelfare 
Conference », rediras ofte ke, laŭ ĝia opinio> 
la plej grava kontraŭo al la laborista demando 
estas industria aŭtokratio en la amerika 
demokratio.

La propreco, la kontrolo pri siaj propraj 
laboriloj, diris Doktoro Ryan, ĉe la kongreso 
en Hartford (Nova Anglujo), jen la plej bonaj 
garantioj de la industria demokratio. Ameriko 
estis tia demokratio tiam kiam ĝi restis ter- 
kultura lando.

Sendube plejmulto de la laboristoj ne povas 
iĝi posedantoj de la posed-aktoj de la entre- 
preno, sed grade la laboristoj povos havi 
unun aŭ plurajn el la tri gravaj faktoroj de 
la propreco : la direktado industria de la 
entrepreno, la partopreno en la profitoj, la 
parta propreco de la socia kapitalo.

3-e) La kato/ikaj sociaj semajnoj

Fine — estas la tria fakto kiun ni citos 
por montri la tendencon dum 1929 de la 
katolika pensmaniero — la antaŭ nelonge 
okazintaj kunvenoj sociaj katolikaj de VVien 
(junio 1929) sur la malnova kontinento, ek- 
traktis la saman temon kaj diskutis la sam- 
ajn demandojn. La « ĉiam pli kreskanta pro- 
letarigo kaj la socia rekonstruo ne estis nur 
studataj antaŭ kaj per aro da universitatanoj, 
ekonomiistoj, moralistoj, laboristoj el Aŭstr- 
ujo, Germanujo kaj aliaj landoj — sed la 
raportoj kaj precipe la diskutoj serĉantaj 
efikajn solvojn estis alkondukataj nevole trans 
la tuj eblaj reformoj : tiel oni vidis inter ka- 
tolikoj tute malsamajn opiniojn kontraŭ la 
« kapitalisma sistemo » mem. La raportistoj 
aŭ la konferencistoj ne rekte celis la princip- 
ojn de la moderna industria socio, tamen 
kelkaj kontraŭdirantoj volis atingi la mal- 
sanon en ĝia profunda radiko mem : « Mal- 
granda nombro da honioj per spekulacio, per 
tirana akaparo de la valoraĵoj de la indus-
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triaj societoj, per nionopolo de la produkt- 
rimedoj, direktas la ekonomion nur celante 
la profiton kaj ne respektante la dignecon 
de la lioma persono. » Tiuj kontraŭ-dirantoj 
ne hezitis proponi kaj postuli novan pens- 
manieron pri la posed-rajto, pensmanieron 
« moviĝantan », pli ageman, pli elastan : « Tiu 
rajto — plene kaj libere disponi la bienojn

,.-'.ens kaĵ liberp nur se ĝi utiligus 
■a oienojn laŭ la poŝtuloj de la komuna 
bono. » Ne akceptante la radikalajn postulojn 
de tiu skolo, ne sekvante ĝis la fino tiun 
antaŭen-irantan alon, tamen aro da reform- 
antoj fidelaj je la programo kaj je Ia spirito 
de la aŭstra skolo, deklaris, ke ili ne povas 
kontentiĝi per socia politiko, kiu lasus netuŝ- 
ata la moderna organizo de la propreco kaj 
limigus sin je institucioj por protekti, defendi, 
antaŭzorgi. Ke oni konservu, ili diris, la tra- 
dician rajton pri propreco, sed nova sistemo, 
nova ordo konsenta kun la interesoj de la 
komunumo, limigu certajn rajtojn por havigi 
al si, por vendi, por krei monopolon, por uzi 
la profitojn. Kio ajn estas pri tiuj malsamaj 
opinioj, tiuj interdiskutoj plene sinceraj, 
montris kiel la evoluo de la moderna socio 
metis pli kaj pli en la centron de la labor- 
istaj demandoj, la difinon de la posed-rajto 
mem; laŭ la instruoj de la Papoj, laŭ la 
komuna cirkulero de la Aŭstraj episkopoj, la 
kongresanoj en Wien, deklaris unuvoĉe ke 
ne povas ekzisti katolika agado sen socia 
agado.

Konkludo

Ĝu post tio, oni miros, ke la Direktoro de 
la Internacia Labor-Oficejo konsideris kiel 
devo, en sia letero al la Socia Semajno de 
Besan<;on (Francujo), memori pri la tradi- 
cio, kiu en la lnternacia Unuiĝo por la leĝa 
protekto de la laboristoj unuigis jam la soci- 
ajn katolikojn, la sindikatajn socialistojn kaj la 
reformantojn el ĉiuj tendencojn, kiuj volis efike 
labori al la laborista protektado ? Ĝu oni 
miros, ke li kredis ebla, per kuna praktika 
agado, /a unuitjon de ĉiuj, kiuj kredas a l 
/a superet/a digneco de la homa persono ?

T rad . J ean D uffauu.

Konstatita veraĵo

La katolika publiko estas tia : ĝi nefervore 
akceptas tion, kio estas publikigita sub kato- 
lika etiketo, ĉu gazeto, ĉu libro; kio estas 
sana kaj pura estas de ĝi konsiderata kiel 
senspritega kaj mezvalora; ĝi deziras paprikon 
eĉ en la benita akvo. La edukistoj, la konfes- 
prenantoj, kaj ankaŭ la eldonistoj tion kons- 
tatas ĉiutage.
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D-ro Joh. M. Fischer, prezidanto de la 
komitato por !a Katolika Agado en Essen 
( Germanujo), pasig is kelkajn sema/nojn 
en Francujo por studi la tiean Katolikan  
Agadon. S ia jn  impresojn li puhlikigis en 
!a ĝenerala kunveno de /a komitato.

N i fiublikigis !a unuan parton en la an- 
taŭa numero. Jen /a daŭrigo.

3. — La Kristana Laborista Junularo

La posta esplorprom eno duin mia restado 
en Parizo servis al koniĝo de la « Jeunesse 
O uvriere C hretienne >>, ia Kristana Laborista 
Junularo, (J . O. C.) p ri kies sukcesplepa 
laboro mi jam  antaŭe multe legis kaj aŭdis. 
Se oni ĉi tiun organizon volas komprenigi 
al Germanoj, tiam  oni devas nomi ĝin kato- 
lika laborista junulm ovada, ĉar ĝiaj formoj 
estas efektive junulm ovadaj, same kiel ni ĉi 
tie ilin konas ĉe « Q uickborn » kaj « Neu- 
deutscliland ». Mia vizito en la helaj kaj 
agrablaj ĉam broj de la centro supre sur 
M ontinartre, m alantaŭ la Baziliko, estis fest- 
tago por mi. Cie, ankaŭ en la kontoroj, nur 
freŝaj, junaj viroj, kiel tni pli poste aŭdis

S ro G eorgo Q uiclet

G enera la  P re z id a n to  de la R r is ta n a  l.a b o ris ta  J u n u la ro .

eksiĝas ĉiu niembro de pli ol 21 jaroj por 
eniri lo « Confederation I rancaise des Tra- 
vailleurs Chretiens », la Eranca Kunfederacio 
de la Kristanaj Laboristoj. La gvidanto de 
liu bonega junularo, P.t«'»o 'u ie r -"  
min en sia tu ia  camltro kun koreco, i,m estis 
eĉ por franca ĝentileco eksterordinare. « Pine 
Germano, kiu vizitas nin. Kiel mi ĝojas ! » 
Jen  la unuaj vortoj kaj en tiu tono de la 
koreco estis ĉio, kion li rakontis. La J . O. C. 
estas origine Belga k rea jo ; oni imitis ĝin en 
I rancujo kiam ĝi liavis grandajn sukcesojn 
en ĝia patrujo. La ĉefa ideo estas tiu, ke 
estas tro  malfrue organizi la katolikojn, inter 
la plenkreskintaj laboristoj, ke oni pli bone 
tuj post la forlaso de la lernejo devas klo- 
podi gajni iliajn katolikajn korojn. Mi ne 
povas pli bone karakterizi la spiriton de tiu 
katolika laborista junularo  ol per kelkaj frazoj 
el la parolado, kiun faris la fondinto de la 
belga organizo, la 4 decem bro 1929, antaŭ 
la lernantoj en la Pariza pastra seminario. 
La sekvanto estas la ĉefideoj ;

« La plej granda skandalo de la deknaŭa 
jarcen to  estas la fakto, ke la Eklezio perdis 
la laboristan klason. Ci tiun severan fakton 
oni devas uiiue kuraĝe rigardi. La laboristaro 
ne plu estas sub la influo de la Eklezio kaj 
ĝi ne plu liavas konfidon al ĝi.

l-ESTKNO DUM LA 2-a N aCIA KONGRESO 
lie la K ristana Laborista  J unularo Eranca 

(2» septembro 193o)

ka Katolika Agado en francujo
« Tial ni devas regajni la proletaron. Tio 

estas la tasko de la K ristana Laborista 
Junularo . Gi ne estas organizo apud la la- 
boristaro, ĝi ne volas kunvoki en la unuopaj 
parohoj to aŭ 20 laboristojn kaj laboristinojn 
al piaj ekzercadoj kaj distraj kunvenoj por 
gardi ilin kontraŭ la danĝeroj de ĝia ĉirkaŭ- 
ajo, sed ĝi volas gajni la membrojn por 
decide kristana misia laboro en iliaj medioj.

« La pastroj mem ne povas regajni la 
laboristaron, ĉar ili m ankas al ĝi en la 
momento de la d ec id o ; la laboristaro nur 
povas esti influata per kristanaj laboristoj, 
kiuj estas meze en ĝi.

« Por tiu tasko oni devis prepari la kato- 
likan laboristan juitularon. Estas vane, fari 
m ultajn paroladojn al ĝi ; ĝi mem devas 
le rn i: vidi, juĝi kaj agi. En iliaj kunvenoj 
pro tio estas la gvidantoj kaj parolantoj ĉiam 
laboristoj. Ili parolas pri ĉio, kio interne 
okupas ilin, kaj la tasko de la ĉeestanta 
pastro estas, per partopreno en la paroladoj, 
serĉi la problem ojn kaj meti ilin sub kristana 
vidpunkto. Tio estas ebla nur iom post iom, 
en la komenco oni devas preni la junulojn 
kiel ili estas, kun ĉiuj iliaj mankoj kaj ilia 
nescio. Sed oni ne m ontru al ili tion. Se nur 
iom bona volo kaj iom karaktero ĉeestas, 
tiam ili ioin post iom sin trovas kaj fine 
fariĝos efektive gvidantoj.

« En la centro de ĉiu elparolado ĉiam staru 
laboristaj problem oj, sur kiuj iom post iom 
falas la lumo de la kristana doktrino. Estas 
senutile ĉiam refuti la tepriojn de la social 
ismo kaj kontunisino, per tio oni ne gajnas 
liomojn. P ropra kristana laboi ista program o 
estas necesa kun praktikaj helpiloj por la 
bono de la laboristaro en la mizera tempo. 
Tiam la laboristoj retrovos la konfidon al la 
Eklezio kaj fine la Eklezion mem »

Tiel la vortoj de Pastro Cardyn, kiuj 
ankaŭ por germ anaj katolikoj estas rimark- 
indaj. Estas tre dezirinde, ke oni trovos vojon 
por krei personajn rilatojn inter la germ ana 
katolika laborista junularo kaj la J . O. C. 
Mi supozas, ke tiam aniere oni ankaŭ politik- 
ajn disputojn povos forigi. Kiel rekoneble el 
• » i. » • zv z- ■ .»• ... . .,:.,aa

P astro  Mercier , paroŭestro  en i.a ruĝa antaŭz.ono iie P arizo , 
KONSTRUAS I.A PROVIZORAN PREŬEJON.

aŭdos volonte kaj trankvile germ anan parol- 
adon kaj en parolo kaj kontraŭparolo certe 
oni trovos sur katolika fundam ento inter- 
konsenton. Pri tio mi estas certa.

4. — La m isiistoj en la antaŭzono

Dum nia okupado kun JO C  ni jam  ren- 
kontis la problem ojn, kiuj kiel danĝera dina- 
mito kuAas en la laboristaj antaŭkvartaloj» 
kiuj ĉirkaŭas la mondurbon Parizo. Ni estas 
pretigitaj por la laboroj de la katolikaj ntisi- 
istoj en la antaŭzono de Parizo pri kiu la 
Jezuita Patro P ierre Lhande verkis siajn du 
librojn fam konatajn « Kristo en la antaŭzono ». 
kaj « Dio moviĝas ». Kion oni kom prenas sub 
« Antaŭzono de Parizo » kaj kiel estiĝis ĝia 
stranga konstruaĵo ? Parizo ne konas enko- 
munumigon en nia senco. La interna fortikaj- 
zono estis, en 1870, la linto kaj ĝi estas ankaŭ 
hodiaŭ. Nur en plej nova tem po oni enprenas 
ankoraŭ la detru itan  post la milito fortik- 
ajan zonon kaj kront ĝi zonon de duonkilo-

nietro. Sed transe estas tu le m em staraj antaŭ- 
urboj kaj komunumoj. Pro militaj kaŭzoj la 
konstruado m alantaŭ la rem paro estis mal 
permesita. Tuj post la milito ekloĝiĝis tie la 
senloĝejuloj, tu te  senĝene, sed ankaŭ tute 
sen gvidado. Por gerntana ordento, kiu an- 
kaŭ ne forlasas nin en ittizero, estas tu te  ne- 
kom preneble, kiel povas estiĝi ĉi tiu sovaĝejo 
kun kadukaj budoj. Ci tiun zonoii oni iiomas 
la nigran zonon ; ĝi liavas larĝon unu-kilo- 
m etran kaj servas kiel rifuĝejo al danĝeraj 
bandistoj unuflanke kaj aliflanke al la sen- 
danĝeraj ĉifonistoj. Cetere oni malkonstruas 
la nigran zonon, ĉar fine la m agistrato ener- 
gie ordigas kaj la profesio kiel ĉifonisto pro 
maiiko de m aterialo kaj lalo de la prezoj 
plim algrandiĝas.

Malantaŭ la nigra zono sekvas la ruĝa 
zono, la zono de la kom unistaj kom itatoj kaj 
kluboj. kiu estas pli am pleksa kaj grava kaj 
ĉirkaŭas Parizon en vasteco t5  ĝis 20- 
kilom etra kiel sieĝa arnteo. Jes, kiel efektiva 
sieĝa armeo kaj la urlta kom andanto de Pa- 
rizo bene scipovas la daŭran minacon al la 
ĉefurbo per tiu ruĝa zono. En tiu zono est- 
iĝas urboj kiel kantpaj agarikoj. Ekzistas pli 
ol 5o el ili, kiu pligrandiĝis de 5.000 en 1914 
al 20 000 ĝis 40.000 nuntem pe. Cio, kio de la 
kantpo translokiĝas al la grandurbo kaj tie 
ne trovas liejmon, ĉio kion forjetas la tro- 
loĝata Parizo: laboristoj, alntozpetantoj, ci- 
ganoj, m aldiligentuloj, eksterlandanoj kaj 
francoj, loĝiĝas ĉi tie en pli aŭ ntalpli bonaj 
loĝejoj sur fundo, kiu estas aŭ luprenita aŭ

prenita sen luado. Kaj vespere, kiam la fer- 
vojoj kaj la tram oj estas alportintaj la ondon 
de la laboristoj el Parizo, kiam la malvarnia 
versperntanĝo el la urbo kunportita estas en- 
glutata (nur infanoj restas hejme), tiani la 
viroj iras en la ruĝajn klubojn kaj faras 
politikon.

La religi etika situacio en tiuj amasloĝejoj 
estis antaŭ kelkaj jaro j ankoraŭ senkonsola. 
Eble l %  de la loĝantaro okupiĝis pri reli 
gio ; 4 0 “/» de la edzecoj estis registritaj, 6 0 %  
tute ne; eklezia edziĝo nur tre malofte okazis.

En tiun m aterialan kaj spii it-etikan sovaĝ- 
ejon ntin sendis la ĉelepiskopo de Parizo 
siajn pastrojn, preskaŭ sen financa help ilo ; 
tiun ili devis ment ie kolekti. Li ne sendis 
ilin por prediki : kie ili prediku ? Ekzistis 
nek kapeloj nek preĝejoj, ili uitue nur tie 
loĝu kaj kulturu la fundon por la Eklezio. 
Ilia tinua tasko estis aĉeti iom da fundo, kons- 
trui rifuĝejon kaj loĝi tie kiel 1 iprezentantoj 
de la Eklezio kaj de Dio. Kiajn pastrojn 
elektis la ĉefepiskopo ? lli devis havi du ĉef- 
ecojn : unue iitdiferentecon pri ĉiu komforta 
vivo, due venkovolon. Estis juiiaj kaj mal- 
junaj, kiuj anoncis sin aŭ estis vokataj, nove 
ordinigitaj kaj profesoroj pri teologio, sur- 
prize multaj, kiuj antaŭe laltoris en la plej 
noblaj kaj plej riĉaj parohoj de Parizo kaj 
de tie kondukis riveron de bonfaro al la 
ntizeraj kvarlaloj. La Eklezio en Erancujo ja 
bezonas la bonfaron de la riĉaj katolikoj kaj 
estas mirige, kiaj sumoj olte estas donacataj 
tle nenom itaj donacintoj por la ntizera antaŭ- 
zono de Parizo. P recipe la clokventa varbado 
de Pastro  Lltande, Jezuito, en siaj gazet- 
artikoloj, libroj kaj radioparoladoj Itavis ue- 
supozitan sukceson. Laikoj tle am baŭ seksoj

I helpis aktive ĉe la flanko de la pastroj, stu-

dentoj kaj kontoristoj, instruistoj kaj komerc- 
istoj, noblaj sinjorinoj kaj ntalriĉaj vendist- 
inoj : en ilia libertem po ili venis el Parizo, 
konstruis kaj instruis, kudris kaj tlegis mal 
sanulojn. Dunt naŭ jaroj instruis ntalriĉa 
kudristino al knaboj kaj knabinoj, kolekt- 
antaj karberojn en la restaĵejo, la katehismon, 
uiiue en pordego, poste en barako.

Kaj kia estas la sintenado de la ruĝa loĝ 
antaro kontraŭ la entruduloj en nigra sutano 
kaj iliaj helpantoj ? Entute bona, kiel mi 
nient konstatis dunt miaj promeiiadoj en la 
nigra z.ono kaj dum vizito al kelkaj pastroj, 
ĉar tia ĉifona kaj m algrasa pastro efektive 
ne havas ion incitigan. La laboristoj entule 
nur Itavas unu solan malamon : kontraŭ la 
nenion larantoj, la lŭkoj de la societo. Kitt 
laboras, penadas kaj perlaboras sian panon 
ntem, ankaŭ se li estas pastro, estas ilia ka- 
marado. Ili Aatas, eĉ amas lin. La sekvanta 
letero de ntem bro de la kom unista junularo 
al katolika pastro estas karakteriza :

« Pastra Moito, la skribinto de tiuj liuioj 
estas laboristo 17-jara, kiu estas baptita kaj 
aukaŭ unuafojon komuniis. Sed kiani nti 
vidis sur la unua flanko la lukson, sur la alia 
la ntizeron, tiam  mi diris al mi : ĉu estas 
eble, ke bona kaj justa Dio kondtikas la 
hontojn, siajn infanojn al malbouega sango- 
bano ? En la milito diris la francaj pastroj : 
Erancujo estas prava ; kaj la germanaj pastroj 
diris : Germ anujo estas piava. Kristo estis 
nek franco, nek germano, sed lionto. Mi 
veukis la ntalesperon kaj ekkonis, ke la savo 
ne povas esti en Dio, kiu kondukas la popol- 
ojn al buĉejo, sed en la kreanta forto de la 
ltomojn ntem... Mi vidis la kabanojn de la 
m alriĉuloj kaj pensis je  la stalo de Betltle- 
liento, ltti vidis la oiTiamajojn de la preĝcjoj 
kaj kntedraloj, kiu mokns nian ntizeion, kaj

jcn kriis mia koro : perlido ! Pardonu, P astra 
Moito, niian akrecon, sed kion nti skribas, 
ne nur estas pensoj, sed ĝemoj de mia koro. 
Ni estas honestaj, kredu tion pri mi, kiel 
ankaŭ mi rigardas vin honesta. »

Malgraŭ ĉiu nialkontento nti povas legi 
inter la liuioj de tiu letero la religiatt sopiron, 
kiti rajtas ĝoje esperi. La vojo, fontli kontiut- 
iimon, estas en la ĉelaj detaloj ĉiant la sama. 
Se la pastro estas trovinta rifuĝejon kaj estas 
prezentinta sin babilante al la najbaroj, tiam 
li luas pli grandan ejon. En la iinua nteso 
iiur ĉeestas 3 ĝis 4 personoj kaj servnnto, 
kiu ankoraŭ ne estas baptita. Poste oni 
kontencas kun maiiĝejo, ĉar la I111110 de la 
kuirejo allogas pli ntultajn « kredulojn » ol 
la sonorileto. Oni presentas fabojn, pizojn, 
makaroniojn kaj prunojn. Post la korpa 
inanĝajo sekvas la aninia plifortigo. Post tltt 
jaroj oni eble povas konstrui kapeleton, kiu 
ĉiant estas ĉirkaŭata de krono de bonfaraj 
aranĝoj, familiakaso, nialsanulkonsilado, vest- 
ejo, laltoi peratlo, lernejo kaj leria restado. 
Kelkaj pastroj Itiel uiiua helpilo aranĝis kli 
nikon por pupoj. Kaj tluitt la m ortecaj pupoj 
estas riparataj, lerttas la infanoj iliajn uituajn 
preĝojn. La pastroj estas elpensriĉaj kiel 
inisiistoj ĉe la negrtij. lu pastro dtinis al sin 
revuelo la titolon : Kouge-G orge  aludante la 
en lia parolio ntulte reprczentita « Kuĝo » ; 
li vekis la scivolenton kaj la legantoj trovis 
en la revueto liugvott, kiu ne estas laŭ La 
Bruyĉre, sed kiun ili povis legi.

Ĉiu pastrado en la antaŭzono enspiras 
optim ism on kaj humoron, tltini mia vizito titi 
nur renkontis gajajn pastrojn, en kies okulojn 
fulntis la laborenta fajro. Oni tie aŭtlas ĝoj 
igajn rakontojn. Pastro Lhande rakontas 
dekduojn da ili.
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EL FRANCUJO

La kronigo de Nia-Sinjorino de la Gardo
Ciu perŝipe alvenanto al Marsejlo unue 

vidas la silueton de la baziliko de Nia- 
Sinjorino de la Gardo, kiu superas la urb 
egon. Kaj kiani oni foriras el Marsejlo la 
lasta vidp estas ankoraŭ la sanktejo tiel 
ŝatata d /  ĉiuj loĝantoj de tiu marhaveno.
* En 1878, Papo Leono XIII-a konsentis la 

lit^rgian honoron de la kronigo al Nia- 
Sinjorino de la Gardo. Sed nur dimanĉon la 
21 junio 1̂ 31 la kronigo estis solene plen- 
urnita de Papa legato, Lia Kardinala Moŝto 
Maurin, ĉefepiskopo de Lyon, en ĉeesto de 
pli ol kvindek ĉefepiskopoj kaj episkopoj, 
multaj abatoj kaj prelatoj.

La baziliko, konstruita de arnitekturisto 
Esperandieu en 1853 laŭ romano bizanta stilo, 
estis plenplena de popolamaso ne nur Mars- 
ejla sed veninta el tuta Francujo por ĉeesti 
la kronigon de tiu, kiuu oni prave nomas la 
« Bona Patrino ».

La kulto al Nia-Sinjorino de la Gardo 
estas jam antikva; ĝi ja datumas de la 
XIll-a jarcento. La unua preĝejo konstruita 
je ŝia honoro datunias de 1214. Ue tiam la 
« Bona Patrino » protektis la Marsejlanojn. 
Kaj reciproke ĉi tiuj ĉiam lervore kultis sian 
Sinjorinon. La festoj ĵus okazintaj estis vere 
popola manifestado de pia fideleco kaj kora 
dankeco al la patronino de la suda parto de 
Francujo.

Meso por la paco
Laŭ instigo de la Ligo de la francaj kato- 

likoj por la justeco kaj paco internacia, 
okazas nun ĉiumonate meso por la paco en 
la ŝatata baziliko de Nia-Sinjorino de la 
Venko en Parizo. Ciuj' pac-amikoj nombre 
ĉeestas tiun meson, dum kiu predikanto 
reniemorigas al ili la doktrinon kaj klopodojn 
de la Gklezio pri la rilatoj inter la popoloj. 
Ne nur francoj ĉeestas, sed kelkafoje ankaŭ 
germanoj. Ce la tablo de la Sinjoro oni sin 
sentas pli fratoj. Tiu fratiĝo etendiĝu ankaŭ 
en la politikaj rilatoj de la ambaŭ landoj 
por plifirmigi la pacon inter la ambaŭ popoloj.

G. O.

ua i\atohRa Agado en francujo

(  Daŭrigo.)
Pastro, kiu dum sia unua esploro sin pre- 

sentis al patrino el la klaso de la plejpezuloj, 
ricevis de Si jenan certigon ; « Se vi estos ĉi 
tie, pastra moŝto, mi lasas bapti ĉiujn miajn 
infanojn kaj poste mi edziĝos, kompreneble 
kun muziko. »

Dum iu baptado tuta societo estis kunven- 
inta en la preĝejo. La pastro demandas; 
« Kie estas la infano ? » l.a patro ekzamenas 
kun minacanta mieno ĉiujn ĉeestantojn kaj 
diris poste : « La mizerulo, mi supozas, ke li 
ankoraŭ sidas en drinkejo. Mi venigos lin. » 
Iom pli poste li venigas la baptoton, plen- 
kreskintan junulon kun konsternita mieno. 
Ankoraŭ unu kortuŝa rakonto. Cifonistino, 
kiu atendas sian sesan infanon, volas parto- 
preni en la unua komuniiĝo de sia plej mal- 
juna. Por ne perdi ion, ŝi foriras je la 3-a 
nokte nemanĝinte al la laboro kaj revenas 
la 8-a al la sankta meso kaj komunias. 
Fratulino intertempe vestis la aliajn infanojn 
kaj venigis ilin al la preĝejo.

La religia situacio en la antaŭzono intef- 
teinpe fariĝis tia, ke ne plu ekzistas pli grava 
loko, kie la Eklezio ne havas sidlokon, kapel- 
eton, preĝejon aŭ almenaŭ fundon. « Dio 
moviĝas » ĉie, kaj la animoj venadas al Li. 
Nur pli multaj apostoloj venu kaj pli rnultaj 
fajrejoj estas konstruotaj.

5. — La katolika pacpostulo
En miaj ĝisnunaj pritraktoj, kiuj ne volas 

kaj povas esti kompletaj, mi provis montri 
en kvar karakterizaj bildoj, kiamaniere en 
Francujo la Katolika Agado komencas efiki 
sub parte aliaj kaj plimalfacilaj, sed parte 
ankaŭ similaj kondiĉoj kiel ĉe ni. La evoluo 
en nia najbara lando donas al ni la feliĉigan 
konscion, ke ankaŭ tie granda aro da forte- 
kredantaj kaj oferemaj gefratoj estas labor- 
antaj por efektivigi la vokon de nia komuna 
Sankta-Patro. Ni ne volas fermi niajn okulojn 
por la inspiroj, kiujn dissendas ilia laboro, 
sed provi utiligi ilin por nia celado.

Sed la Katolika Agado havas ankoraŭ pli 
vastan sencon : ĝi ne limigu sian elikon en 
teritorio de la propra lando, sed devas provi 
apliki siajn motivojn ankaŭ por la rilatoj 
inter popoloj kaj ŝtatoj. Ci tio precipe 
valoras por Francujo kaj Germanujo. Inter

EL IIISPANUJO

La falegoj
de la respublika registaro hispana

La respublika kalejdoskopo bispana de 1931 
montras vulgaraĵojn similajn al tiu de 1873, 
t. e., la triuinfantan funel-leĝon kun ĝia pro- 
pra devizo :

Kuraĝe, liberpenson  
P roklanias laŭte ini,
M ortigu kiun p ensas  
M alsam e kiel ini.

La Hispana respubliko proklamita la 14 
apriio 1931 ne estas la Haŭba ijauja) lando, 
kiel anoncis kaj promesis per siaj parolad- 
aĉoj la revoluciuloj, por trompi naivulojn, 
kies nombro estas nekalkulebla ĉie ĉiam.

La Hispana respubliko proklamita la 14 
aprilo 19D, kvankam ŝajnas strangaĵo, nur 
estas demagoga diktatoreco, kies precipa 
celo, ĝis nun, estas venĝi personajn ofend- 
ojn, suferitajn de ia antaŭaj revoluciuloj, kiuj 
bodiaŭ regas Hispanujon.

La okjara fasto 1923-1931 malsatis antikv- 
ajn kaj maljunajn politikistojn, kies fiaskaj 
regadoj kaŭzis la Frimo-diktatorecon, kiu est- 
is laŭdata de la tuta bispana popolo paca 
kaj de ĉiuj nacioj.

Tiaj fiaskaj politikistoj kulpigas reĝon Al- 
fonso pri siaj propraj eraroj kun evidenta 
malvero por trompi fremdlandanojn nur, ĉar 
la Hispanoj ne kredas tion.

Krorne la nuna Alcala-diktatoreco ne res- 
pektas la rajtajn leĝojn fundamentajn, kiel 
pruvas la malpermeso por publikigi A R C , 
fflanco y  Negro, P l Debate, kaj aliajn ĵur- 
nalojn de la dekstra politika flanko. La ba- 
gatelaj denuncaĵoj kontraŭ la tii antaŭaj 
registaroj diktatoraj, organizitaj de la novaj 
respublikanoj : chagueteros, nomas ilin la 
popolo (elp. ĉaketeros jakistoj), ĉar ili 
ŝanĝas siajn ideojn tre ofte kvazaŭ jakoj. La 
centopa nuligo de la balotadoj, kie la urb- 
estraroj estis monarbistaj. La maljustaj arest- 
oj de solventaj politikistoj. La mairajta 
ŝanĝo de la balotleĝo por malebligi la elekt- 
adon de monarbistoj, same kiel la ŝanĝoj de 
oficialaj deĵorantoj dum la balotperiodo. La 
oftaj tumultoj kaj senordoj ĉie. La proskrip- 
cio de diversaj episkopoj. La monpunoj pos- 
tulitaj al predikantaj pastroj, kaj precipe, la 
okazintaĵoj de la dimanĉo 12 majo pasinta,
1 , : ^ .  — l-_~ — _ C . ~  —  . -5  •

preĝejoj, senpagaj kolegioj, az.iloj, katedraloj, 
episkopaj palacoj, k. c., evidente pruvas, ke 
la registaro estas nekapabla por superregi 
la koinunistan agadon, nek garantii la liber- 
an propagandon kaj balotadon la dimanĉon 
28 junio.

Tial, rnultaj Hispanoj ue kandidatiĝos, nek 
balotos, atendante utiligi aliajn leĝajn me- 
todojn por korekti la abundajn maljustaĵojn 
kaj erarojn de la Hispana revolucio.

Fkancisko M. Rua.

tiuj du popoloj evoluiĝis situacio, kiun oni 
nepre devas nomi nekatolika. Tial estas 
konsciencdevo de ĉiuj konvinkitaj katolikoj 
maltranse kaj transe de la limo, celi per ĉiuj 
fortoj ŝanĝon de tiu situacio.

La Sankta-Fatro mem esprimis la sencon 
de la Katolika Agado en plej mallonga for- 
mulo : « Pax Christi in regno C hristi: La 
paco de Kristo en la regno de Kristo ! » E1 
tio rezultas, ke la paco ne valoras por unu- 
opaj regnoj, sed por la regno de Kristo, t. e. 
la tuta tero, ke eĉ la lasta celo de la Kato- 
lika Agado estu sur tiu ĉi tero la kristana 
paco.

Se ni tiel pro supernaturaj kaŭzoj aspiras 
celon, tio tamen ne malhelpas, ke ni ankaŭ 
rezervas lokon al naturaj, tempaj pripensoj. 
Mi opinias eĉ tre necese, ke ni ankaŭ rigardu 
tre seniluzi-modele la rilatojn germano-franc- 
ajn. Se iam, kion Dio malhelpu, ree milita 
disputo inter Francujo kaj Germanujo est- 
iĝos, tiam estos verŝajne la okcidento de nia 
lando la batalkainpo. Kion signifas tio en 
stato de nia nuntempa milittekniko, tion 
devas nepre scii ĉiu : nia patrujo, niaj urboj 
kaj vilaĝoj, niaj kampoj kaj fabrikoj kun siaj 
loĝantoj entute estos pereigitaj. Kaj se tiam 
ankaŭ ĉe la Elbo-rivero oni eble povos fine 
pro favora milita stato akiri venkon, ĝi tainen 
ne plu savus nian bejmlandon, kaj la venko 
verŝajne nur estos realigebla kun helpo de 
Rusujo kaj sekvanta bolŝevikigo de German- 
ujo. Aliflanke la sekvoj de tia nova milito 
ankaŭ por Francujo ne estus pli maimulte 
danĝeraj, se ankaŭ ne en la komenco.

Se ni en ambaŭ landoj ne volas ĉi tiun 
evoluon, tiam ni devas provi akiri unuigon. 
Tio nur estas ebla sur la fundo de justeco, 
ne per deviga aŭ libervola bumiligo de iu 
el la ainbaŭ popoloj. Senkondiĉa amikiĝo

LETERO
EL NEDERLANDO

La Nederlanda sekeio de la Societo 
por la disvastigado de la Kredo

Laŭ raporto de Msro Th. Bekkers, el Voor- 
schoten, dum la ĝenerala jarkunveno de la 
Societo por la disvastigado de la Kredo, 
okazinta en Romo sub prezido de Lia Kar- 
dinala Moŝto van Rossum de la 14 ĝis 16 
aprilo 193l, la Nederlanda sekcio de ĉi tiu 
societo kolektis dum la antaŭa jaro la sumon 
de 314.679 guldenoj (1 nederlanda guldeno : 
10 francaj frankoj). Tiu ĉi sumo konsistas 
por 85 procentoj el la ordinaraj jarkotiz.oj 
de la anaro, kiu intertempe kreskis ĝis 220.000.

I.a lavora stato de ĉi tiu societo en nia 
lando, rezultiĝis precipe de la ekzistado de 
sekcioj en preskaŭ ĉiu parobo sed ankaŭ, 
laŭ la raportisto, de la modela kunlaborado 
inter la « privataj tnisiagadoj » kaj ĉi tiu ĝe- 
nerala societo.

Malapero de grava katolika gazeto
La alarinigajn informojn pri eble baldaŭa 

malapero de la katolika gazeto Dc Tijd (La 
Tempo), unu el la du plej grandaj katolikaj 
gaz.etoj nederlandaj kaj plej malnova inter 
la nederlanda katolika gaz.etaro, feliĉe sekvis 
agado inter la katolikaro, kiu celas konservi 
ĝin. Laŭ freŝdataj iijformoj ni povas sciigi, 
ke dank' al tiucelaj klopodoj la gazeto ne 
malaperos. Tiu ĉi gazeto, kiu iam estis, pre- 
cipe en la unuaj jaroj de sia ekz.istado, la 
grava parolilo, per kiu la katolikaj politika 
kaj kultura agadoj estis instigataj, ankaŭ en 
la nuna tempo posedas ekz.istrajton pro sia 
propra sendependa pozicio kaj sfero.

Ekzistas ankaŭ alia tutlanda ĵurnalo kato- 
lika De Maasbode, kiu estas tre prospera 
kaj influa, kaj proksimume 25 regionaj aŭ 
lokaj katolikaj gazetoj ĉiutagaj. La tasko de 
tiu ĉi gazetaro ne estas malpli grava ol tiu 
de la tutlanda, ĉar ĝi povas labori en rondoj, 
en kiu la granda tutlanda gazetaro ne povas 
enpenetri kaj tie sukcese kontraŭagadi la 
funestan influon de la t. n. neŭtralaj gazetoj.

La nombro de la katolikaj ilustritaj kaj 
neilustritaj semajnaj gazetoj kaj periodikoj 
ne estas precize bavebla, sed ĝi certe estas 
ankoj’3ŭ pli grando  ̂ ol tiu de la ĉ;'itaga ka-

Voko poe nova socia kaj ekonomia ordo
En la junkatolikaj rondoj de nia lando jam 

dum kelkaj jaroj estis aŭdeblaj voĉoj, kiuj 
vokis por nova socia kaj ekonomia ordo.

Por sciigi tion, kio vivas kaj kreskas en 
la koroj de multaj junaj katolikoj, ni citu 
parton el kunvoko, kiun la « Ligo de junaj 
Katolikoj » ĵus publikigis.

de Germanujo al Francujo estus ekzem- 
ple la plej malĝusta vojo kaj efikus nur 
malestimon ĉe ĉiu sincera franco. Necese 
estas unue grandstila koniga laboro por ke 
Germanujo vidas la nekonatan Francujon kaj 
Francujo la nekonatan Germanujon. Ciu lando 
devas provi percepti la situacion de la alia 
por ekkoni individuecon kaj malfacilaĵojn. 
La germano devas lerni kompreni, kion 
signifas por franco la konscio esti travivinta 
dum kvar jaroj la teruron de la milito en 
propra lando; la franco devas bavi komprenon 
por la maljusteco, kion la germano sentas en 
tio, ke oni Sarĝis lin kun la sola kulpo je la 
milito kaj kun kelkaj aliaj netolereblaj kon- 
diĉoj de la kontrakto de Versailles.

Dum mia lasta restado transe nti trovis en 
ĉiuj rondoj senescepte la severan volon je 
justa forigo de la disputpunktoj inter niaj du 
landoj. Kaj karakteriza estis la respondo, 
kiun mi olte ricevis post klarigaj pritraktoj 
« De kiu ni tion sciu ? Tio estasja tute nova 
por ni ! » Aŭ : « Ja, tion vi diras, sed kion 
diras viaj samlandanoj ? » El tio rezultas, ke 
la unuiĝoj ekkomencu kaj celkonscie efikigu 
la klarigan laboron, kio ĝis hodiaŭ nur de 
liomo al liomo estis farita kaj pro tio restis 
senefika. Niaj pritraktoj, kiuj ankaŭ ne rest- 
os nekonataj al influriĉaj katolikaj rondoj de 
Francujo, prezentu komencon. Kompreneble 
ni ne trograndigu niajn unuajn celojn. El ni 
mem aŭ en mallonga tempo ni ne atingos 
aliigon de la situacio, sed ni lorte konvink- 
iĝis, ke bodiaŭ en Francujo, kaj precipe en 
la katolikaj rondoj alvenis la psika momento 
por trankvila pritrakto sur la fundamento de 
la sana homkompreno de la Dia justeco. Se 
ni hodiaŭ faras komencon, tio okazos kun 
speciala akcento de la Katolika Agado, es- 
perante, ke iam ankaŭ por Francujo kaj 
Germanujo valoros la frazo : P ax Christi.

‘S’

ĈIEAJ INFORMOJ

■ Lia Reĝa Mosto Haakon l-a akceptis en 
aŭdienco la apostolan administranton en 
Norvegujo, kiu prezentis al li kolekton de la 
jus eldonitaj papaj moneroj al la reĝo send- 
itan de Lia Papa Moŝto. La reĝo diris sian 
kontentigon kaj dankecon pro la valora 
oferdonaco. (Fides.)
■ Pro la malfacilaĵoj lasttempe okazintaj en 
la instruistaro, la ministro por la publika 
instruado de la gubierno de Tokio (Japanujo) 
petis la kunlaboradon de la misiistoj jen e: 
« Gis nun la politiko de nia ministraro estis 
orientigita al materialismo. Tiu sintenado 
e&tis konforma al la tendencoj tiuepokaj, sed 
el tio rezultis bedaŭrindaj okazaĵoj, nediskut- 
ebla dekadenco de la publika kaj privata 
moralo, ekfloro de la komunismo, kaj en tiuj 
lastaj jaroj eĉ anarbia spirito. Tial necese 
estas, ke estonte nia eduka sistemo estu 
spiritualigata. Tiucele la kunlaborado de 
religiaj edukistoj ŝajnas al ni necesa kaj mi 
multe deziras ilian belpon... » Jen diro kiu 
havas valoron ne nur por la niisi-landoj. Gi 
estas bela liomaĝo al la religia kaj ĉefe al 
la misia edukado. (Pides.)
■ Pastro Ernest Gherzi, direktoro de la 
Metereologia kaj Sisniologia Fako de la 
Observatorio de Zi-Ka-Wei, apud Shanghai 
(Hinujo), kiel konsilanto por la geofiziko ĉe 
la Akademio de la liina registaro, estis invit- 
ata iri al Pekin, por ekzameni la novan stacion 
sismologian de la Nacia Geologia Oficejo 
Hina, kaj por doni konsilojn kaj instrukciojn 
pri nova konstruaĵoj. Li estis ankaŭ invitata 
por ekzameno de la nova meteorologia 
observatorio de la liina universitato de Tsing- 
Hoa kaj por fari ineteorologian paroladon 
al la stŭdentoj de la Scienca Fakultato de 
tiu universitato. Cie la sciencula Jezuito estis 
simpatie akceptita. (Pides.)

« La vivo perdis sian barmonion, ĉar el la 
homa menso malaperis la konscio de sia 
propra ordo. La “ surtronigo de la Mi-mem ” 
detruis la unuecon inter religio kaj vivo kaj 
per tio samtempe malaperigis la veran per- 
cepton de unueco kaj socieco inter la liomoj.

*n J • -j,- I., el-ejj/.t, <le b' spirita vivo kaj 
subigis la liomon al la superrego de la ma-
terio.

« Ŭifavoro kaj Veio staras je la flanko de la 
kristanoj, sed ili ĝis nun ne sukcesis baltigi 
la malsuprenfalo en la liaoso. Cu la minac- 
anta danĝero, ke la religio degeneriĝas al 
nure homa kaj etika sistemo ne devenas de 
ni katoliko mem ?

« La mono regas.
« Vivi signifas gajni monon.
« La laboro degeneriĝis al komercaĵo.
« Ju pli mehanike la bomo laboras, des pli 

ne valora li estas; li ne estas ion pli ol rado 
de la produktadmaŝino.

« La valoro de la boma personeco ne plu 
estas kalkulata se ne ke en mono.

« Jen la karikaturo de nia sooio.
« La ŝtato estas senpotenca kontraŭ “ la 

mono-en-unu-mano ”. Kio ankoraŭ noniiĝas 
ĝia potenca brako, ne estas ion pli ol la 
pezo, per kiu la eta kvanto da vera libereco 
kaj la evoluigo de propra persona kaj popola 
karaktero estas subpremataj.

« Fondita sur nia religio, nia mona kon- 
cepto, ankaŭ por ĉi tiu tempo povas esti 
trovata la ĝustan socian formon.

« For akiri tion necesas unue kaj plej inulte 
la renovige de la spirito; spirito renaskiĝ- 
onta el riĉa kristana t. e. liturgia vivo. La 
kaŭzo de la hodiaŭa malordo estas la spirita 
sintenado, kiu forĵetis, malriĉigis kaj mal- 
grandigis la veran Kristanismon.

« Ni deziras restarigon de la libereco per 
restarigo de la ĝusta ligiteco. Pro tio la ka- 
pitalismo devos esti eltranĉata ĝisfunde. Gi 
konstruiĝis sur neligita libereco, kiu esceptas 
socian vivon kaj socian ordon. Gi apogas sur 
tromulton da rajtoj kaj tromalmulton da 
devoj de la privata posedo.

« La kapitalismo fundamentiĝis sur la indi- 
vidua materia vivpercepto kaj ĝi ne povas 
esti venkata de sistemo, kiu baziĝas sur la 
sama ideologio. Ni trovos la ĝustan formon 
kaj ni helpos radikale detrui la ceteron. »

Jen kuraĝa lingvo; ni estas certaj, ke al 
multaj junaj katolikoj la konsekvenca ago ne 
mankos, kio sufiĉas por malfermi al ni novan 
horizonton de esperplena estonto.

J. H. Westen.

Kun la /jermeso de la elcleziaj aŭtoritatoj.

Respondeca Redaktoro (G iranf) : Th. MERVILLE. 

Preaejo J. SOLSONA, 9, rue Malle, Paris-14*. - Gob. 62-7«
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EL ALĜERIO

Parolado de S-ro Lorulot en Alger

La alĝeroj certe ĝojis aŭdi la tre Satatan 
francan pastron deputaton Bergev. Sed kelkaj 
tagoj poste okazis en la alĝeia operejo kon- 
ferencojn de anarhiisto Lorulot. Bedaŭrinde 
estis al li permesite de la urbestro paroli en 
tiu loko pri nur kontraŭkatolikaj teinoj, 
kvankam li afekte pretendas ne ataki ian ajn 
religion. Tri kontraŭdiraj konferencoj franc- 
lingve estis anoncataj : la unua teinas pri 
Eklezio (kompreneble katolika) kaj Milito, 
dua pri Eklezio kaj laboristoj, tria : Kial mi 
ne estas kristano. Jen do : la vera penso de 
S-ro Lorulot estas kontraŭkatolika.

S-ro Rimbault, tre sindonema katoliko, kun 
kelkaj amikoj avertis la departementestron pri 
la eblaj bedaŭrindaj sekvoj, kiujn povos okaz- 
igi tiuj permesitaj konferencoj. Departement- 
estro nur respondis, ke li ne povas malper- 
mesi paroli al iu ajn. Kiam alvenis la tago 
de la konferenco, vespere antaŭ la operejo 
lumita per miiltaj diverskoloraj elektraj lamp- 
oj, pluraj miloj da liomoj atendis. Tiumomente 
aperis la artifiko de la amikoj de l.orulot, 
kiuj povis eniri teatron pere de blankaj 
kartoj al ili antaŭe donitaj de kontraŭkato- 
likaj societoj, tiel eniris nur amikoj de la 
paroladonto, kiuj estis devontaj lin aplaŭd- 
egi. Estas ja vera kontraŭdira konferenco ! 
Tamen la teatro ne estis plena kaj estis riluz- 
ite al neblankkartanoj eniri ĉar multaj polic- 
anoj, ĝendarmoj kaj eĉ, hontindaĵo, senegaloj 
dejoris por protekti anaibiiston kontraŭ bon- 
aj bomoj.

Mi ne rakontas pri la diraĵoj de la mal- 
estiminda paroladisto : nur aĉaj mensogoj 
estis diritaj kontraŭ Eklezio, pastioj kaj fam- 
konataj francaj ĉefuloj.

S-ro Rimbault povis ĉeesti kaj kontraŭ- 
diris franclingve la paroladiston dum dudek 
minutoj : eĉ kelkaj el la ĉeestantoj aplaŭdis 
lin.

Por la dua konferenco volis perforte eniri 
teatron la bonaj homoj inter kiuj estis multaj 
katolikoj : pli da liotnoj ol la unua fojo 
atendis sur la strato, ankaŭ policaro pliiĝis. 
Nu, la homoj, kiuj ne povis eniri, manifestis 
tra la urbo kaj antaŭ la domo de la urbestro, 
por peti malebligon de la konferenco. La 
tria konferenco estis m’ 'ne- • ' I
mlot aj samideanoj manifestadis bonore al 
sia majstro kaj en strato insultis bonorindan 
pastron.

Estu ankaŭ dirate, ke en aliaj urboj de 
Alĝerio, kie Lorulot trapasis, li havis ridind- 
an nialsukceson aŭ eĉ tute ne povis paroli, 
precipe en Batna, Philippeville kaj Oran.

Katolikn gazeto

Antaŭ kelkaj tagoj kuniĝis la legantoj de 
L'Effort Algerien, katolika gazeto en Alger, 
por okazigi la unuan ĝeneralan kunvenon de 
tiu juna, sed tre batalema laŭ katolika vid- 
punkto gazeto. Ĝeestis Msro Dauzon, tre 
ŝatata direktoro de la eparliiaj verkoj de 
Alger, eminentaj ĵurnalistoj kaj kleruloj.

La ĉefredaktoro, S-ro Rimbault, diris franc- 
lingve, ke de kvar jaroj la gazeto bone pro- 
gresis sed esprimas la deziron, ke ĝi progresu 
ankoraŭ p li; li petegas la multajn ĉeestant- 
ojn propagandi ĝin tra la tuta lando. Li 
deziras sekvi en tiu gazeto, la katolikan so- 
cian politikon, al ni donita de la grandaj 
Papoj Leono XIII-a kaj Pio Xl-a. Nia celo, 
li diris, estas unuigi ĉiujn alĝerajn katolikojn 
sur minintuna programo de religia defendo, 
de intelekta kaj morala klereco kaj de socia 
progreso.

Jcn la de la kunveno akceptita tagordo :
L’Effort Ah/erien, kunvenigata por la unua 

fojo en ĝenerala kunveno en Alger, sendas 
al Lia Papa Moŝto Pio XI-a kaj al lliaj 
Ekscelencoj Moŝtoj Niaj Sinjoroj Leynaud, 
ĉefepiskopo de Alger, Durand, episkopo de 
Oran kaj Thienard, episkopo de Constantine, 
siajn respektegaĵojn de tre tidela pieco, kaj 
memfidon de sia neĉesema koralligiteco je 
ĉiuj doktrinaj gvidadoj de la Eklezio.

ĉ i  dankas ĉiujn siajn bonfarantojn, kun- 
laborantojn kaj ainikojn, kiuj subtenis ĝin 
kun daŭra energio.

Kaj post aŭdo de morala kaj financa ra- 
portoj, ĝi promesas triumligi sian programon 
de religia defendo, popola edukado, sociaj 
progreso kaj malavareco.

LEffort Ali/erien fine petas ĉiujn katolik- 
ojn, sen persona signifo, nek politika partio, 
por ke ili grupiĝu ĉirkaŭ ĝi en la bonkoreco 
de Kristo kaj ĝin propapandu laŭ inetodoj 
de tre moderna apostolado' kaj senlima sin- 
donemo al Francujo kaj Alĝerio.

P. C aruiere .
★
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L etero el H ungarujo
La jubileata hungara eminentulo

A1 malmultaj estas donata la favoro vivi 
altan aĝon. Sed inter ili ankoraŭ pli mal- 
multaj estas en tiu situacio, atingi altan aĝon 
en spirita Ireŝeco, en plena agemeco kaj 
laborkapableco. Tia malofta de ĉielo benata 
elektitulo estas Gralo Albert Apponvi, la

G raeo  A i.iikrt A pponvi

fama bungara politikisto, la neŝanceligebla 
pioniro de la .katolika penso kaj ĉiama de- 
fendanto de katolikaj rajtoj, kiu, pasintan 
monaton, lariĝis 85-jara.

Grafo Apponvi en sia tuta vivo laboris kaj 
laboras senlace por la socio. Lia agadkantpo 
dividiĝas en politiko kaj Katolikismo. Tre 
ofte li riprezentis la Hungaran Staton ĉe la 
Ligo de Nacioj, kaj ĉe aliaj grandaj konfe- 
rencoj kaj kongresoj, kie li ĉiam efikis per 
sia elokvcnta konvinka parolado. Sed ne
« - j— -••«,’•• —••- • A- •--
teno, en kiu Grafo Apponvi ne partoprenus. 
La partoprenintoj en la Sankta-Emeriko ju- 
bileo tutcerte rementoros ankoraŭ pri lia 
belega prezentado dum la Eŭkaristia granda 
kunsido en Budapeŝto.

Okaze de lia jubileo ni ankaŭ fervore petas 
la bonan Dion, benu lin abunde, kaj plilong- 
igu liau vivon, ĉar li efektive laboras « por 
la pli granda gloro de Dio kaj por la pli- 
bono de la hontaro ».

La Jubilea Kongreso 
de la Hungara Katolikn Studentligo

La Hungara Katolika Studentligo en majo 
aranĝis sian jubilean kongreson en la Hun- 
gara ĉefurbo Budapeŝto.

Tre gravan rolon liavas tiu ĉi Ligo, kies 
anoj riprezentas la estonton. Precipe nun, 
kiam ĉiuspecaj venenaj pensoj penadas jus 
la animoju de la junularo almiliti. Tial kun 
duobla ĝojo ni konstatas, ke la Ligo ne 
staras sola, sed ĝin apogas, subtenas ĉiuj 
faktoroj, kiuj staras sur la kristana vid- 
punkto.

La kongreso kontenciĝis en la Universitata 
preĝejo per sankta meso, kiun celebris Lia 
Episkopa Moŝto Julio Glattfelder el Csanŭd. 
Predikis D-ro Tibamer Totli, tit. abato, uni- 
versitata profesoro, la en tuta lando konata 
pere de radio fama oratoro.

La preĝejo  ue Maria-G vlo

La festkunsido okazis en la ĉambrego de 
Vigado, kaj la oratoroj estis inter la ceteraj 
Lia Kardinala Moŝto Justinian Seredi, hun- 
gara princpi imato, Lia Episkopa MoŝtoJ Fran- 
cisko Viiag, el Pecs, Grafo Kuno Klebels 
berg, ministro por la Kulto, kaj multaj aliaj.

Premiita universitata profesoro

La Hungara Scienca Akademio dum la ĵus 
aranĝita granda kunsido premiis la verkon 
« Hungara Komunrajto » de D-ro Kalinan 
Molnar, profesoro ĉe la Universitato en Pĉcs, 
per la premio de Barono Sigismundo Korn- 
feld. La premiita profesoro estas pioniro de 
la Espeianto-niovado.

Kunsido de la « gvidanta paroliestra 
distrikto » en P6es

La paslraro de la gvidanta parohestra dis- 
tiikto en Pecs en pasintaj tagoj okazigis sian 
kutiman printempan kunsidon.

La kunsidon malfermis Francisko Burtinai, 
gvidanta paroĥestro de la ntinej-kolonio, kiu 
klarigis la devojn de pastroj devenantajn el 
la fama encikliko Rerum noviirum. Ĝin sekvis 
diskuto, en kiu partoprenis ankaŭ Joseto 
Csernoborszkv, abatparobestro.

Post la pritraktado de Francisko Kanizsai, 
kapelano, pri « Ekleziaj rajtoj », P. Teofil 
Szigli, franciskana kapelano, la pioniro de 
la Esperanto-movado, diris sian tre interesan 
kaj valoran prezentadon pri la nun tre ak- 
tuala « Katolika agado », kiu gajnis la plen- 
plaĉon de ĉiuj ĉeestintoj.

Post la anonco de personaj aferoj, prezid- 
anto varme salutis la nun kanonikiĝintan 
parobestron de katedralo, Ede Koch, kiu en 
sian nuna rango unuan fojon partoprenis en 
la kunsido.

La XXll-n pilgrim procesio de PĉcsaJ viroj 
al Mŭria-Gviid

E ii tiu ĉi jaro la XXII-an fojon iris pilgrim- 
procesio de viroj de Pecs al la Patronino 
kaj Reĝino de hungaroj al Mŭria-Gyŭd. La 
procesion — en kiu partoprenis ĉiuj Kredo- 
Unuiĝoj, Virkongregacioj de Pecs kaj viroj 
el diveisai socioi gvidis Lia Fpiskopa 
Moŝto Francisko Virag. Ankaŭ li celebris en 
la pilgrimpreĝejo la festan sanktan meson 
kaj diris elokventan predikon. Inter la ceteraj 
li precipe akcentis, ke neniam tiel multe ni 
bezonis la lumon kaj saĝecon kiel en la ho- 
diaŭa tempo. La lumon, ke ni klare vidu, la 
saĝecon, ke ni ĝuste agu. Tial ni fervore kaj 
senĉese petegu la ĉiopovantan Dion, ke Li 
sendu al ni la Spiriton de la vereco.

Dunt la sankta ineso okazis komuna sankta 
komuniiĝo.

Posttagmeze estis pritraktado de diversaj 
aktualaj temoj sur inouto Kalvaria. D-ro 
Francisko Vasvary, universitata profesoro, pri 
la jubileata Kennn novarutn faris tre inte- 
resan prezenladon.

D-ro Ludoviko Kadas, kuracisto, direktoro 
de hospitalo de Ŝikloŝ, en sia kortuŝa parol- 
ado klarigis, ke ne vane la medicina scienco 
opinias la koron la plej nobla parto de homa 
korpo, ĉar ĝi estas la loĝejo de la aninto. 
Sed nur tiam ĝi konvenas por tiu ĉi celo, se 
ĝi estas simila al la modelo de ĉies koroj : 
al la plej sankta Koro de Jesuo.

Pli inulte da katolika konscio urĝis kaj 
postulis en sia parolado Johano Stiksz, inĝe- 
niero, kaj kuraĝan konfeson de nia retigio 
ĉiam, ĉie kaj ĉiamaniere kaj de ĉiuj.

Ludoviko Geosits, kapelano en Pĉcs, ko- 
natigis la teruran agadon de bolŝevistoj en 
Rusujo, kaj montris la ĝustan manieron per

LETERO EL ANGLUJO

Eĥo de la radio-parolado  
okaze de la festo  

de sankta Johanlno de Ai*k

Pere de letero de la Kardinala Kurio oni 
kritikas la Biitan Broadkastadan Korpora- 
cion, kaj S-ron Bernard Shaw, rilate al la 
polemiko pri la radio parolado dissendita de 
S-ro Shavv pri sankta Johanino de Ark. 
S-ro Shaw en sia parolado diris, ke tiam, 
kiam la tuta mondo estis katolika, Johanino 
de Ark estis protestanta. Tial ke Si vivis nur 
por Dio, kaj ne por la Eklezio. ,

La protestletero tekstas jene : « l.a Brita 
Broadkastada Kompanio sugestis per leteroj 
al korespondantoj, kaj en komunikaĵoj al la 
jurnalaro, ke la elekto de S-ro Shaw por 
paroli pri sankta Johanino de Ark estis lar- 
ata kun la scio kaj komprenebla aprobo dc 
la Kardinalo Ĝefepiskopo de \Vestminster. 
Lia Moŝto deziras, ke oni sciu, ke ĉi tio estas 
senbaza aserto, kaj ke laŭ sia opinio la elekto 
kaj la vortoj de S-ro Shaw estis plej bedaŭr- 
indaj. Ili donis gravan insulton al la katolikoj, 
ne uur en Anglujo, sed ankaŭ en alilandoj. »

En gazetintervujo S-ro Shaw responde 
diris: « Mi neniam ajn parolas sen doni in- 
sulton al granda amaso de personoj... Eble 
nti ne pritraktis la temon laŭ tuta kontentiga 
maniero por katolikoj, kaj mi bedaŭras, ke 
mi ne havis suliĉe da tempo por pligrandigi 
la tenion laŭ le tiamaj Ekleziaj festoj. »

La klarigo de la B. B. K. presita en The 
Titnes estis, ke la nomo de la kardinalo 
aperis kiel prezidanto, sur la oliciala skrib- 
papero de la Komitato por la Kvincentjara 
Festo. La nomo de S-ro Sbaw nnkaŭ aperis 
sur la sama papero, do In B. B.K. pensis, ke 
S-ro Shaw povus lari kontentigan parol- 
adon. La komitato donis sian aprobon al la 
elekto de la B. B. K.

4 5 .0 0 0  homoj pnrtoprenls 
en la procesio de la « Corpus Christl »

Neniam de post la Reformacio estis okaz- 
inta tioni da procesioj por publike bonorigi 
la Altaran Sakramenton, kiom okazis last 
tempe ozake de la Festo de la Corfms 
Christi. De unu liino de Auglujo al In alia, 
apenaŭ ekzistas eparhio, kiu ne liavis sian 
propran procesion, aŭ partoprenis en la 
festoj de la najbara distrikto. Eĉ eu Kimrujo 
— tiel nomita Protestanta Kimrujo — okazis 
multaj grandaj procesioj. Eu Skotlando 
kie la kontraŭreligiaj manilestadoj estas iom 
sentitaj — la sanktan Hostion oni portis tra 
la publikaj stratoj kaj ne okazis ia kontraŭ 
demonstrado. Doni detalojn de ĉiu okazint- 
ajo estus neeble ĉi tie, sed ĉe la urbo Midd 
lesbrougb ne malpli ok kvardek-kvin mil 
personoj partoprenis en granda procesio, tra 
la ĉefstratoj de la urbo, de la katedralo 
Sankta-Mario al la Monahinejo Nevvlands. 
La patado estis koloroplena. La pli impona 
sceno estis la grupo de infanoj vestitaj per 
oraj roboj kun blankaj pumllugiloj ; ĉiu in- 
fano portis kusenou sur kiu kuŝis la emblem 
ojn ile la Pasio. I.ia Episkopa Moŝto Sliine 
mem portis la Sanktan Hostioii tra la strat 
oj, kaj donis la Benadon al la surgenua 
homamaso en la monaitinejaj ĝanlenoj.

En Cardifi proksimume ti.ooo geetuloj par- 
toprenis en la procesio. Estis baldakena es- 
korto de t5o personoj, ĉiuj frake vestitaj, 
inter ili troviĝis la Marchioness de Bute, kaj 
la Earl de Granard. I.a Earl de Dumfries kaj 
Baron Marochetti estis inter la baldaken 
portistoj. Ĝefepiskopo Mostyn donis la Ben- 
adon.

Ĝi tiuj manifestadoj estas signo de la 
« Nova Printenipo » de Katolikismo en An- 
glujo.

Leo D vkes.

kiu ni nin defendi povas de tiu ĉi terura 
epidemio.

La tinan paroladon diris l.ia Episkopa 
Moŝto Francisko Virtig, en kiu li per varmaj 
amplenaj vortoj ekmemoris ankaŭ pri la 
vizito de katolikaj esperantistoj pasintjare en 
Mŭria-Gvud; kaj pri la tiam ekkomencita 
monkolektado por la plibeligo de la pilgi iniejo, 
kiun lastan li petis subteni de ĉiuj katolikoj.

Reveninte al Pecs kun brulanta kandelo 
eu ĉies manoj, akompanata sub ambaŭ llank 
oj preskaŭ de la tuta loĝantaro, reiris la 
procesio al katedralo; dume ĉiuj sonoriloj 
de la Pĉcsaj preĝejoj sonoris kaj per sinj 
sonorilvoĉoj pluen irigis la fervoran preĝ 
kanton al la Dipatrino. :

V i estan gvidanta htel' Ue nia tera viv'
Doiĉa evpero, ho benata D ipatrin *...

H eleno F ieoler.
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KatoliltaVivo
inforrrŭga gazeto internacia

/Idresu
ĉion po r la red ak c io  kaj ad m in is trac io  al

Kalolikĉ) Vivo
10, Rue Pergolese, Paris-XVI

poŝtm an d a to jn  kaj bankĉeko jn  je  la nom o de 
n ia d ire k to ro  :

Pastro Georges RAMBOUX

A1 la Paco 
pere de la Infanoj

En antaŭa numero ni parolis pri kio estas 
farata en Germanujo por semi pacajn sentojn 
en la koron de la infanoj. Hodiaŭ ni ĝojas, 
povi konigi saincelan provon en Erancujo. 
Ni ja legis, en la junia nuniero de la revueto 
Justice et Paix, organo de la francaj kato- 
likoj por la justeco kaj paco internaciaj. 
alvokon de Paul Chanson, el kiu ni eltiras 
jenon :

« La nuna infano estas la estonta homo.
« Tiu liomo plejparte estos tia laŭ la eduk- 

ado ricevita cn la lernejo, sed ankaŭ en la 
familio.

« Kiel ni parolas al niaj etuloj pri la patr- 
ujo, pri la milito, pri la paco ?

« Ĉu ni edukas ilian konsciencon pri tiu 
deniando ?

« Cu ni korektas tion, kio estas senpensa 
kaj propramove ekscesa en ilia maniero por 
juĝi pri historiaj okazaĵoj kaj pri militestroj ?

« Matene ni kondukas ilin al la Sankta 
Tablo. Ili komuniis je la Reĝo de la reĝoj, 
je la Dio de la anio, kiu je la sama lioro, 
sin donis ankaŭ al ĉiuj infanoj en la mondo, 
entenate la infanojn « boches » kompreneble.

« Tanien, tuj post ilia reveno hejmen, 
rigardu ilin agi, tiuj etuloj...

« Unu dependigas pafileton kaj sabreton, 
alia surmetas militan ĉapon kaj svingas flagon. 
Ili serĉas kamaradojn.. . Oni starigos du 
tendarojn kaj oni ludos. . . je la milito.

« Ni pennesas tion kaj ni eĉ tion aplaŭdas 
kelkafoje.

«Ĉu ni malpravas. . . aŭ pravas ?
• « Tiun ĉi demandon mi faris al mi mem 
pri miaj propraj infanoj. Kaj malkaŝe mi 
konfesas, ke mi ĝin decide respondis.

« Kiel vi povas, mi diris al ili, trovi plezuron, 
ŝajnigante tion, kio estas la plej terura okazaĵo 
en la mondo, la aniasmortigo de lioinoj, kiuj 
estas fratoj en Jesuo ? Certe, miaj infanoj, 
kiam la devo ordonas, kiam la milito estas 
justa, oni devas havi kuraĝon por batali. 
Sed ĉiam estas malfeliĉo, kiam oni sin trovas 
en cii konstancoj por mortigi sian samulon. . .

« Kaj plie, la milito estas tiel malbela 
nuntempe, ke oni tute ne povas lutli ĝin. . 
Se vi scius kio ĝi estas. . . kio ĝi estos, certe 
vi ne Satus tian ludon !. . .

« Kiam la homoj militas, estas, malantaŭ tiuj 
honioj, patrinoj, fratinoj, etuloj, kiuj ploras 
kaj kiuj eble ne plu havos baldaŭ paĉjon.

« La milito mortigas la « paĉojn » de niaj 
etuloj.

« Cu oni povas ludi je tio, kiam oni havas 
bonan koron, kiam oni amas la bonan Jesuon, 
kiu nieni amas ĉiujn homojn, eĉ la « boches », 
kiuj estas viaj fratoj kaj por kiuj la Sinjoro 
mortis sur kruco . .

« Mi pensas, ke ili komprenis.
« Estas en mia hejrno nek armilŝildoj, nek 

lignaj aŭ plumbaj soklatoj, nek miniatuiaj 
kanonoj. Mi ne konstatas, ke miaj etuloj 
estas inalpli leliĉaj pro tio. Male tio pripens- 
igas ilin laŭ la kapablo de ilia aĝo.

« Cu mi bone agis ? Sciigu al mi vian 
opinion. »

Malgraŭ ke la aŭtoro de la artikolo petas 
la opinion nur de siaj samlandanoj, ŝajnas 
al ni, ke bone estus, se kelkaj el niaj legantoj 
konigus al li sian opinion pri la kunlaborado 
de la infanoj al tiu granda verko, kiu estas 
la plifirmigo de la paco en la mondo. Oni 
povas esperantlingve skribi al S-ro Paul 
Chanson, ĉe la redakcio de Justice et Paix, 
4, rue des Eosses-Saint-Jac<|ues, Raris V. 
Tamen skribu ĉe la komenco de via letero 
la vorton « Esperanto ».

Nia gazeto estas ponumere aĉetebla en 
Parizo :

Esperantista Centra Librejo, 5l, rue de 
Clicliv (IX«).

Universala Oficejo Katolika, 5g Ier, rue Bo- 
naparte (VI").

NIAJ ALTRANGAJ PROTEKTANIOJ LETERO
EL NORDA ĤINUJO

Lia Ĉei-episkopa Moŝto P eregkino Mondaini 
eksv ikario  aposto la  en llinn jo .

« Antaŭ tri semajnoj Lia Ĉefepiskopa Moŝto Mondaini estis en Romo. Mi vizitis lin. 
Kon granda plezuro Lia Ekscelenco laŭte legis la numeron de Kalolika Vivo, kiun mi al li 
montris. Li estas esperantisto; Esperanton li lernis multajn jarojn. Lia Cefepiskopa Moŝto 
tamen ne sciis, ke ni, katolikoj, tiel fervore laboras por Esperanto — kaj ke katolikoj liavas 
tiel belan kaj interesan jui iialon en Esperanto, por propagandi nian sanktan katolikan dok- 
trinon. Ivaj Lia Ĉefepiskopa Moŝto ordonis al mi, skribi al vi l.iajn ĝojajn bondezirojii kaj 
benon por vi kaj Katolika Vivo. Lia Ĉefepiskopa Moŝto akceptis membrecon en la Patrona 
Komitato de Kalolika Vivo.

J oh . Bapt. Kao .
Romo, la 5 junio ig3l. »

kunveiio <le Inleniacia kalolika Badio-koinilato 
(‘ii Ziiricli

La Internacia Katolika Radio-Komitato, 
en kiu estas riprezentitaj la katolikaj radio- 
komifatoj de Anglujo, Aŭstrujo, Belgujo, 
Erancujo, Germanujo, Hungarujo, Irlando, 
ltalujo, Litovujo, Luksemburgo, Nederlando, 
Polujo, Svislando kaj Usono, kunvenis la 12 
junio en Ziirich (Svislando) por dutaga kon- 
ferenco sub prezido de Pastro Perquin, O.P., 
(Amsterdam).

Je la baz.o de la diskutado estis du parol- 
adoj : unu pri « la internacia kunlaborado en 
la radio-disaŭdigo » (raportanto ĉefsekretario 
P. A. M. Speet, Hilversum, de la Nederlanda 
Katolika Radio-Societo) kaj la alia pri « la 
sinteno de la katolikoj al la kulturaj prezent- 
aĵoj de la radio-disaŭdigo » (raportanto 
P. Ludtvig Esch, S. J., Koln).

Direktoro Bernhard Marschall (Kfiln), al 
kiu la gvidado de la Internacia Katolika 
Radio-Oficejo estas komisiita, donis detalan 
agadraporton, el kiu vidiĝis la granda laboro 

1 de la diverslandaj katolikoj sekve de la 
rezultoj de la Internacia Katolika Radio- 
Kongreso en Miinchen dum 1929. En la 
diskutado montriĝis la unueca konvinko, ke 
en ĉiuj kazoj la katolikoj devas kunlabori en 
la evoluigo de la radio-disaŭdigo. A1 la 

I delegitoj riprezentantaj la katolikajn inleres- 
i ojn en la radio-kampo oni donis la devon 

kaj taskon, laboradi, por ke la katolikaj 
kulturvaloroj estu plene konsiderataj kaj 
respektataj en la preparo de la programoj, 
por ke la radio-disaŭdigo kiel kulturfiiktoro 
povu plenumi sian altan mision. En/Rtf‘ŝen£q 
estas donitaj direktivoj al la dLeisJutrdaj

delegitoj, en kiuj oni konsideris, ke pro la 
grandega disvastigileco de la radio, kiu 
parolas al ĉiuj, la diversaj mondkonceptoj 
— tiom kiom ili prezentiĝas en poz.itiva, ne- 
atakanta kaj nedetruanta maniero — estu 
rajtigitaj paroli.

La radio-disaŭdigo devas esti tiel evolu- 
igata, ke ĝi en vasta mezuro povu esti util- 
igata por la religiaj, klerigaj kaj edukaj celoj 
kaj lielpu por interpacigo en la gravaj socialaj 
konfliktoj. Al la katolikaj aŭskultantoj- la 
radio — kiu trans ĉiujn landlimojn la divers- 
ajn liaciojn konigas per la interŝanĝo de iliaj 
plej valoraj kulturbonoj — aperas kiel unu 
el la plej taŭgaj iloj por la interkomprenigo 
de la nacioj. Tial la naciaj delegitoj ankaŭ 
estas alvokitaj, ke ili per ĉiuj iloj klopodu, 
por ke la radio-societoj metu sian programon 
en la servon de la interkomprenigo de la 
.popoloj, de la komuna kunlaboro de la nacioj 
kaj de la tutmonda paco.

Je la fino de la konferenco telegramo de 
sindono estis sendita al la Sankta Patro. 
Ankaŭ la Ŝtata Sekretario Kardinalo Pacelli 
estas telegrafe informita pri la rezultoj de la 
kunveno. La sekvonta kunsido kredeble 
okazos dum 1932 en \Vien.

B. M.

d S H H H m b I
Bonvolii n ia j abonahtoj, k iu j sci- 

it/as nin p r i ŝanĝo de adreso, al- 
doni a i sia averto sitinon da 1 fr. 50 
(1 respondkupono).

La religia situacio

En la norda parto de Hinujo la ĉefa okaz- 
aĵo de tiuj lastaj monatoj estas la elekto de 
Pastro Josefo Tcheou, liina Lazaristo, kiel 
apostola vikario de Paotingfu.

Paotingfu kuŝas ĉe la fervojo de Pekin al 
Hankovv, je 35o « lis » de la malnova ĉefurbo. 
Paotingfu estis apai tigita el la vikariejo de 
Pekin en 1910 kaj la unua apostola vikario 
estis Msro Eabreges (1910-1923). Kiam tiu 
prelato estis translokita en Pekin, kiel kun- 
helpanto de Msro Jarlin, Msro Montaigne 
anstataŭis lin en Poatingfu. En decembro 1929, 
tiu vikariejo estis komisiita al la indiĝena 
pastraro kaj Msro Montaigne estis translokita 
en Pekin, kiel kunhelpanto, ĉar Msro Eabreges 
estis mortinta. ,

Tiu vikariejo estas unu el la pli prosperaj 
el Ĥinujo: ĝi enkalkulas 76.639 katolikojn. 
En 1930 ĝi bavis 2.112 katekumenojn, 19 
klerikulojn, l5l seminarianojn kaj 46 indiĝen- 
ajn presbiterojn.

Tiu misiejo estas tute organizita kaj havas 
lcrnejajn kaj bonfarajn entreprenojn ; ĝi estas 
belega kampo, kie povos aplikiĝi la fervoio 
de la nova apostola vikario. Rimarkigu ni, 
ke estas la unua fojo en Hinujo, ke alilandaj 
misiistoj transdonas al indiĝena pastraro 
vikariejon kun ĉiuj ĝiaj verkoj. En aliaj kazoj 
estis starigita nova divido de vikariejo, sed 
la misiistoj restis en la centrejo.

Norda Hinujo funebras pi i la morto de 
Msro Ter Laak, apostola vikario de Sivvantsee. 
E' *' Msro. Laak, kiu preparis la fondon 
tle (fl vikariejo de Tsinning, komisiita al 
Msro Evaristo Tchang en 1929.

La 4 majo alvei is en Pekin'on la nova 
kancelicro de la Katolika Universitato de 
Pekin, D0111 Erancis Clougherty, Benediktano. 
Post organizo de entrepreno favore al la 
Universitato en Usono, li vizitis Romon kaj 
Germanujon. La Universitato daŭre progresas. 
En junio la unua kurso (Beletristika Eakul- 
tato) disdonos diplomojn al dektlu studentojii, 
el kiuj du pastroj.

La Benediktanaj religiulinoj sin preparas 
por malfermi en septembro mezlernejon tlua- 
gradan por hinaj junulinoj. Tiu lernejo aliĝos 
al la Katolika Universitato kaj ĝuos samajn 
rajtojn.

La Lernejo por Superaj Stutloj, gvidata 
de la Jezuitoj, en Tsientsin, havos, en sep- 
tembro, krom la industria kaj komerca 
Eakultato, kompletan kurson de mezlernejo. 
En tiu lernejo, de post du monatoj, la anoj 
tle la Mari-Kongregacio vizitas la grandan 
mallibei ejon de la urbo, akompanataj tle liina 
pastro. Ili faras lecionojn de katekismo en la 
ĉambroj ; oni jam enskribis dekon tle liaptoj. 
Ili baldaŭ celebros la datrovenon de la 
encikliko Periiiu novarunt kaj speciala 
numero de ilia bulteno pritraktos la socian 
demandon.

Dum la lastaj monatoj, la liinaj aŭtoritatoj 
sin montris bonvolaj al niaj lernejaj verkoj. 
Eĉ en la Shantung, kie la kontraŭkristana 
movado estis tre intensega en majo 1930, 
okazas nun ekkvietiĝo, kaj ĉiuj lernejoj 
funkcias.

G. de J.
(Pres-Agentejo « Fides ».)

La kato lika gazetaro kaj la nia

E11 la plej legata flandra semajna revuo 
llooiiei Leven ( “ Pli Alta Vivo ”) oni akceptis 
kaj publikigis la tradukon de la ĉefartikoloj 
el Katolikn Vivo n» 2 kaj 4. Krome oni jam 
publikigis ses leterojn de nia kunlaboranto 
(S-ro Calloens) kaj de samitleano Debrouvvere 
el Kortrijk, por alvolti la katolikojn al la 
lernado de Esperanto cele al la internacia 
katolika agado kaj progreso.

La Oberpfiilzischer Kurier, el VVeiden, 
Germanujo, enhavis, en sia nutnero de la 
18 junio, longan artikolon pri Rusujo elĉerp- 
itan el Kalolika Vivo, de S-ro Hans Stahl.


